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5.2 Begiraleak 

 
Jantokiko begiraleen ordutegia goizeko eskolak amaitzen direnetik arratsaldeko 

eskolak hasi artekoa izango da, betiere Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzak onetsitako eskola-

ordutegiaren arabera. Horrenbestez, eskola-ordutegia eta begiraleen ordutegia ezin izango 

zaizkio elkarri gainjarri. 

Arratsaldeko eskolarik gabeko egunetan, begiraleen ordutegia ─betiere Sailak 

onartutako txanda kopuruaren arabera─, honako hau izango da gehienez ere: 

 
 Txanda 1 2 txanda edo gehiago 
 
2 urteko gela, Haur eta Lehen Hezkuntza: 

 
1 ½ h 

 
2 h 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: 1 h 1 ½ h 
 

Bi kasuetan, baldin arratsaldez eskola dagoen egunetan begiraleen ordutegia 

adierazitakoa baino laburragoa bada, gainerako astegunetako ordutegia beteko da. 

Eskola-jantokirako zenbat begirale kontratatu behar diren jakiteko, honako taula 

honetan agertzen diren ratio eta irizpideak aplikatu behar dira; kalkuluak egiteko, ohiko 

ikasleak besterik ez dira hartuko kontuan.  

2 URTEKOEN GELA HAUR H. LEHEN H. DBH 

Zenbat Zenbat Zenbat Zenbat Zenbat Zenbat Zenbat Zenbat 

jankide begirale jankide begirale jankide begirale jankide begirale 

 6-9 1  8-15 1 16-37 1 21-45 1 

 10-18 2 16-30 2 38-74 2 46-85 2 

19-27 3 31-46 3 75-104 3 86-125 3 

28-36 4 47-65 4 105-134 4 126-165 4 

37-45 5 66-82 5 135-164 5 166-205 5 

46-54 6 83-97 6 165-194 6 206-245 6 

55-63 7 98-112 7 195-224 7 246-285 7 

64-72 8 113-127 8 225-254 8 286-325 8 

73-81 9 128-142 9 255-284 9 326-365 9 

82-90 10 143-157 10 285-314 10 366-405 10 

91-99 11 158-172 11 315-344 11 406-445 11 

100-108 12 173-187 12 345-374 12 446-485 12 

109-117 13 188-202 13 375-404 13 486-525 13 

 

Zenbat begirale kontratatu behar diren erabakitzeko irizpideak: 

- Maila bakoitzeko lehen begiralea adjudikatzeko, beharrezkoa izango da lehenengo 

tarteko gutxieneko jankide-kopurua izatea. 
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- Maila batean baino gehiagotan ez bada betetzen begirale bat egoteko eskubidea izateko 

gutxieneko kopurua, eta jankide horien guztizko batura 15 edo gehiago bada, jantokiko 

begirale bat edukiko dute.  

- 2 urteko gelako jankide-kopurua ez bada iristen begirale bat egoteko eskubidea izateko 

gutxienekora, badago aukera urte biko jankideak eta Haur Hezkuntzakoak batzeko. 

- Edozelan ere, jantoki guztietan gutxienez begirale bana egotea bermatuko da. 

- Sailak langile-ratioak hartzen ditu kontuan zuzeneko kudeaketako araubideko jantokietan 

zaintzaileak jartzeko. 

- Ikastetxeak hezkuntza-mailen artean banatu ahal izango du ikastetxeari esleitutako 

begiraleen guztizko kopurua, jantoki-zerbitzuak egoki funtzionatzeko beharrezkotzat 

jotzen duen moduan.  

 

 

5.3.- Sukaldeko eta officeko langileak 
 
Sailaren mendeko sukaldeko langileen lan-baldintzak aplikatzekoa den hitzarmen 

kolektiboan daude zehaztuta. 

Honako ratio hauetara egokituta kontratatu behar dira jantoki-zerbitzuaren 

adjudikazioa eskuratzen duen enpresaren sukaldeko eta officeko langileak: 

- Kanpoan egindako menua bada: ordu bat 19 jankideko. 

- Ikastetxean bertan egindako menua bada: 4 ordu 1-24 jankideko; eta 2 ordu beste 

25 jankide bakoitzeko. 

Ikastetxeak berak erabakiko du zein ordu-tartetan banatuko dituen ratioko ematen 

diren orduak, bere premien arabera. 

Enpresa adjudikaziodunen langileek berek jantokia erabiliko balute, inolaz ere ez 

lirateke aipatu ratioa kalkulatzeko zenbatuko. 

Sukaldea eta jantokia garbitu eta prest edukitzeko lana ere egin behar dute sukaldeko 

eta officeko langileek, hala agintzen dute-eta Hezkuntza Saileko langile lan-kontratudunen 

hitzarmen kolektiboak zein Hezkuntza Sailaren mendeko zuzeneko kudeaketako eskola-

jantokietako kolektibitate-enpresen hitzarmen kolektiboak. 

Salbuespen gisa, baldin eta sukalde-lana ere bertan egiten duten ikastetxeek ez 

badaukate jankideen eskaria betetzeko behar den ordu/langile ratio osoa, ikastetxeak aukeran 

izango du zerbitzua catering enpresaren batek egindako menuekin osatzeko, egoera horretan 

dagoen bitartean. 

 
5.4 Begiraleen eta officeko langileen ordu osagarriak 

Begiraleek eta officeko langileek gehienez 18 ordu osagarri dituzte ikasturte 

bakoitzeko, batik bat, honako zeregin hauetarako (Jantokiko Batzordearen proposamenez, eta 

OOGri jakinarazita):  

 


