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2 urtetik 18 urtetarainoko 
kalitatezko hezkuntza integrala 
eskaintzen dugulako.

Euskal kulturan heziz 
bizi garelako.

Gure hezkuntza ereduaren 
bitartez alderdi emozionala, 
soziala, kognitiboa nahiz 
akademikoa lantzen ditugu. 
Balio humanistak kontuan 
hartzen dituen ikaskuntza 
da gurea, mundu zabalean 
gizatasunez jokatuko duten 
pertsonak hezten dituena. 
Begirada kritikoa eta anitza 
sustatuz, gure ikasleak 
gizartea hobetzeko gai izatea 
dugu helburu.

Euskal kultura eta geure 
hizkuntza estu-estu 
besarkatzeko aukera 
ematen dugulako. 1960. 
urtean, hainbat guraso eta 
eragileren iniziatiba eta lan 
gogorretik sortu ginenetik 
euskararekiko konpromiso 
garbia dugu. Guztiona izatea 
nahi dugun kulturaren 
ikuspegi emankor, ireki eta 
zabala garatzea da gure 
ahalegina. 

2 urtetik 18ra bitarteko 
hezkuntza integrala 
eskaintzen dugu. Izan 
ere, nahi, premia eta adin 
desberdinak dituzten 
ikasleentzako aukerak 
eskaintzen ditugu, bakoitzari 
egokitutako jardunaldiekin. 
Gainera, ikastolaz aparte 
ikaslearen eta familiaren 
beharretara moldatzeko 
hainbat programa, zerbitzu 
eta ekintza ditugu.

Euskararen etorkizun 
argia bermatzeko kultura 
sortzaile garelako eta 
izango garelako.
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03
Eskolaz kanpoko ekintzen 
eskaintza zabala dugulako.

Aukerak aurkitzeko 
tokirik ez badago, egiazko 
aukerarik ez dago. 
Horregatik, gure ikasleen 
gaitasunak sustatu eta bere 
bide propioa aurki dezaten, 
Hedatuz programaren bitartez, 
eskolaz kanpoko ekintza 
eskaintza zabala dugulako. 

Urtez urte, adin bakoitzaren 
nahi eta beharretara 
egokitzen diren ekintza 
kultural, artistiko, 
teknologiko eta linguistikoen 
eskaintza aberatsa 
antolatzen dugulako. 

04
Kirol aukera  
anitza dugulako.

Kirol aukera zabala emanez, 
kirolaren bidez partaidetza, 
ohitura osasungarriak eta 
ariketa fisikoa sustatzen 
ditugulako. Taldeko 
eta banakako jarduera 
ezberdin ugari ditugu, 
guztiek, gustuko duten 
kirola aurkitzeko aukera 
izan dezaten.

Epe luzera begira egiten 
dugun eskaintza da. Adin 
bakoitzaren helburu 
orokorrera egokitzen 
da kirolen lanketaren 
dimentsioa. Gainera, gure 
ikasleek, eskola garaia 
amaitu ondoren ere gure kirol 
taldeen bitartez laranja izaten 
jarraitzeko aukera dute.
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Familien bizitza errazten 
duten zerbitzuak eskaintzen 
ditugulako.

Bizi zaren tokian bizi 
zarela, erraza da gure 
ikastolara etortzea. Gure 
garraio zerbitzu zabalak 
donostialdeko herri gehienak 
Santo Tomas Lizeoarekin 
konektatzen ditu. Kalitatezko 
bidaia seguru eta malgua 
da gurea, etxeko begiraleen 
laguntzarekin eta ikasle 
bakoitzaren beharretara 
moldagarria. 

Familien eguneroko 
dinamikak errazteko 
bidean, jantoki eta sukalde 
propioa dauzkagu, dieta 
orekatu eta askotarikoekin. 
Gainera, ikasleentzat goiz 
eta arratsaldeko zaintza 
zerbitzuak ere eskaintzen 
ditugu.
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Haur  
Hezkuntza

Bakoitzaren bidea, 
bakoitzaren erara.

Irudikatu

Gure proiektua Pedagogia Aktiboan oinarritzen da. Haurrak, esploratuz, 
esperimentatuz eta besteekin elkarlanean beraien arlo emozional, sozial 
nahiz kognitiboak garatuko ditu, irudikatzeko gaitasuna landuz. 

Goxotasunez hezteaz gain, egunerokoan bizi dituzten erronkei segurtasunez 
aurre egiteko, irakasle taldearen esperientzia, testuinguru anitzak eta proiektu 
sendoa eskaintzen dizkiegu Santo Tomas Lizeoak ikasle eta familiei.

Haurrak malgutasun ingurune batean hezi eta garatzeko kalitatezko 
espazio eta baliabideak eskaintzen ditu ikastolak, adin honetako haurraren 
garapenean jolasak eta mugimenduak duen garrantzia erdigunean jarriz.
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Tutoreek, orientazio 
taldearekin lanean 
koordinatuz, ikasle guztien 
jarraipen pertsonala egiten 
dute. Haur bakoitzak bere 
ahalmen guztia garatzeko 
egiten dugu lana. Bestalde, 
beharren detekzio 
goiztiarrean erreferentea 
gara, urte osoan zehar 
eta ikasgela guztietatik 
pasatzen den pedagogo-
psikomotrizista adituaren 
lana dela eta. 

Lizeoak euskaran 
oinarritutako eleaniztasuna 
dauka helburutzat, euskara 
eta euskal kulturatik 
mundura zabalduz. Lau 
urtetik aurrera ingelesa jolas, 
ipuin eta abestien bitartez 
ezagutzen hasten dira.

Eleaniztasuna

Ikasleen gertuko behaketa 
eginez, haur bakoitzaren 
beharrak antzeman eta 
bideratzen dira, tutore, 
orientatzaile eta familiekin 
elkar lanean. Bestalde, 
Logopedia zerbitzuak, ahozko 
eta idatzizko hizkuntzaren 
garapenean gerta litezkeen 
gorabeheren prebentzio 
lanean laguntzen du.

Bidelagunak
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Ikasturtean zehar hainbat 
barne nahiz kanpo eskola-
ekintza egiten ditugu. Lizeo 
barneko ekintzen artean 
ikasle helduagoekin egiten 
diren kidetzeek garrantzi 
berezia dute. 

Familien errealitate anitzei 
aurre egiteko malgutasuna 
eskaintzen dugu; honela, 
gure txikienek ikastolara 
sartu era irteteko ordutegi 
zabala dute, zaintza, garraio 
eta jantoki zerbitzuetan 
aukera zabala izanik.

Esperientziak

Antolaketa

Natura eta kultura 
arloko barne eta kanpo 
esperientzia hauen 
protagonista nagusi 
bihurtzen dira haurrak.
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Ordutegia

A 08:45-12:30 08:45-12:30 08:45-12:30

Gimanasia dibertigarria 
Musika tailerra · Zirkoa
Yoga

07:45-08:45

ZAINTZAK2 URTE 3 URTE 4–5 URTE

A aukera

B 8:45-15:00

B aukera

14:25-16:30

Arratsaldea

16:30-17:30

 Arratsaldea

C 08:45-16:30

C aukera

D

D aukera

Goiza Goiza

Hedatuz

Goiza

Abendurarte A aukera.  
Urtarriletik aurrera C aukera.

14:25-16:30

Arratsaldea
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Lehen  
Hezkuntza

Irudikatu zure

Nortasuna garatuz.
Ikasleak ikastolan, gizartean eta familian parte hartzaile aktibo izateko 
oinarrizko konpetentziak landuko ditu. Konfiantzazko testuinguru batean, 
bere nortasuna eta gaitasunak garatzeko laguntza eta aukerak izango ditu. 

Etapa honetan ikasleak ikaskuntza-egoera eta proiektu desberdinetan 
gauzatuko ditu beharrezko gaitasunak eta trebetasunak. Alderdi emozionala 
begirunez zainduz, autokonfiantza sendoa eraikiz, ikaskuntza modu 
autonomoan antolatzeko oinarriak jarriko ditu. Bide horretan beste ikasleak 
nahiz irakasleak bidelagun izango ditu eta bere kideekin elkarreraginez, 
lankidetzan modu kooperatiboan lan egingo du. Haurraren jakin-mina 
sustatuz, esanguratsuak eta gertukoak diren esperientzietatik abiatuko da 
eta etapa aurrera joan ahala, bere bizipenak zabalduko ditu.
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Irakasle taldeak, tutore 
eta orientazio taldearekin 
lankidetzan, ikasle 
bakoitzaren jarraipena 
familiekin elkar lanean 
egiten du. Etapa hasieran, 
irakurketa/idazketa 
lanketa bideratzeko 
logopedia zerbitzua 
mantendu egiten dugu. 

Euskara eta euskal kultura 
ardatza dugu eleaniztasuna 
helburu izanik, ahozko, 
idatzizko eta bitarteko digitalak 
erabiliz modu eraginkorrean 
komunika daitezen. 

Bidelagunak

Eleaniztasuna

Etapa osoan zehar, ikasleen 
bizikidetza proiektuak 
berebiziko garrantzia du eta 
berdinen arteko harremanak 
egoki kudeatzen ikasteko 
hainbat ekintza egiten ditugu.

Bestalde, urtetik urtera 
ingelesa indartuz doa eta 
hirugarren mailatik aurrera 
gaztelania landuko dute 
gure ikasleek.
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Ikasturtean zehar hainbat 
barne nahiz kanpo eskola-
ekintza egiten ditugu. Lizeo 
barruko ekintzen artean 
etapa desberdinetako 
ikasleak elkarrekin kidetzen 
ditugu, ikasleentzat 
garrantzitsuak diren 
bizipenak sortuz.

Esperientziak
Natura, kultura eta 
gizarte arloko barne 
eta kanpo esperientzia 
hauetan ikasleak kanpo 
erakundeetako pertsonekin 
harremanetan jartzen dira.

Ikasle eta familien behar 
eta nahi anitzei erantzuteko 
malgutasuna eta aukerak 
eskaintzen ditugu; jantoki, 
garraio eta zaintza 
zerbitzuekin, nahiz Hedatuz 
programako ekintzen eta 
kirolen bitartez.

Antolaketa
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Ordutegia

Sarrera: 08:45-09:00 
Irteera: 12:30

Goiza

Atletismoa · Igeriketa  
Pilota · Saskibaloia 
Hockeya · Futbola · Etab.

Kirola (eguerdian)

Sarrera: 14:25-14:40 
Irteera: 16:30

Arratsaldea

Yoga · Gimnastika 
erritmikoa · Xakea 
Robotika

Hedatuz

Musika tailerra  
Sormen tailerra · Panderoa 
Antzerkia · Euskal dantza 
Marrazketa · Ingelesa 
Robotika

Hedatuz (eguerdian)

Zaintza

07:45-08:45

Zaintza

16:30-17:30
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Derrigorrezko 
Bigarren  
Hezkuntza

Oinarrizko konpetentziak, 
ezinbesteko ezagutzak.

Irudikatu zure lekua

Ikasle bakoitzak bere ibilbidea eraikitzea da gure funtsa, nork bere lekua 
aurkitzea. Aldaketa fisiko zein intelektual esanguratsuak gertatzen diren 
lau urteko etapa honetan, oinarrizko konpetentziak zein lanerako autonomia 
garatuko ditu ikasleak. Jarraipen pertsonala edukiz, bere bide propioa 
egiteko lehen erabakiak hartuko ditu gazte bakoitzak. Aldi honen amaieran, 
besteak beste, neska eta mutil bakoitzak ondorengo bidea hartuko du: erdi-
mailako zikloa edo batxilergoa. 
 
Arlo akademikoari dagokionez, etapak izaera ezberdinetako aukerak 
eskainiko dizkio gazteari, ikasketa autonomoa bultzatuz. Ardatz diren ohiko 
ikasgaiekin batera, teknologia, bertsolaritza, gorputz eta arte adierazpena 
edo laborategia eta abar lantzeko aukera izango du nerabeak. Eremu 
horietan guztietan ikaslearen jakin-mina pizten saiatuko gara. 
 
Gure ikaskuntza-irakaskuntza prozesua beti bizirik mantentzen dugu. 
Lanerako konpromisoa eta ardura transmititzeaz gain, gizartean sortzen 
diren beharrei adi gaude, horretarako askotan kanpoko erakundeekin 
lankidetzan jarduten dugu.
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Euskarak gai guztietarako 
oinarrizko hizkuntza izaten 
jarraituko du, Gaztelania 
eta atzerriko hizkuntzetan 
izan ezik. Bestalde, 3. eta 
4. mailan Gizarte ikasgaia 
ingelesez ematen da. 

Eleaniztasuna
Lehen aipatutako aukerako 
ikasgai horien artean 
Frantsesa eta Alemana ere 
eskainiko dira, lau urtetan 
ikasi ahal izateko. 

Aurreko etapetan 
aurreikusitako premia 
bereziei erantzuteko 
programek jarraipena 
izango dute. Esfortzu 
berezia egiten dugu maila eta 
adin bereko ikasleek bidea 
elkarrekin egin dezaten, 
eta horretarako errefortzu 
egitura sendoa dugu, 
bakoitzaren etorkizuneko 
bide egokia aurkitzeko.

Bidelagunak
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Eskola-ekintza asko egiten 
dugu ikasturtean zehar 
ikastolan nahiz handik 
kanpo. Lizeoan kidetzeak 
egiten ditugu, adin 
desberdinetako ikasleen 
arteko harremana  
sustatu asmoz.

Esperientziak
Zientzia, teknologia, kultura 
eta gizarte arloko barne 
eta kanpo esperientzia 
hauetan ikasleak kanpo 
erakundeetako pertsonekin 
harremanetan jartzen dira.

Ikasleen behar eta nahi 
anitzei erantzuteko, ordutegi 
eta antolaketa arrazional 
eta egokitua dugu; jantoki 
eta garraio zerbitzuekin, 
nahiz Hedatuz programako 
ekintzen eta kirolen bitartez.

Antolaketa
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Ordutegia

Sarrera: 08:15  
Irteera: 12:25

Goiza

Bazkaria

Saskibaloia · Hockeya 
Futbola · Atletismoa

Kirola

Sarrera: 13:25  
Irteera: 15:15

Eguerdia

Arratsaldea

Ttanttakaria  
Tutorizazioa · Ingelesa 
Antzerki eskola  
Marrazketa eskola  
Bertso eskola · Dantza 
eskola · Gitarraz abestu 
Robotika

Hedatuz

Osoa
Arina
Etxeko kudeatua
Etxeko autonomoa
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Batxilergoa
Irudikatu zure lekua munduan

Hautaketa eta  
prestaketa etorkizunerantz.

Ikasleek adinean aurrera egiten duten neurrian, ikasketak espezifikoagoak 
bilakatuko dira. Bi urte hauetan, adibidez, oinarrizko ikasgaiekin batera, 
modalitate zein hautazko ikasgaiak ere badira, bi modalitate nagusi 
desberdinduz: zientziak edo gizarte zientziak. Mundura salto egiteko prest 
egon daitezen, orientazio akademiko dinamikoa izango dute, bakoitzak bere 
bidea aukera dezan, ondoren goi-mailako zikloetan edo unibertsitatean 
jarraitzeko. Bide emankorra izan dadin, edukiak konplexuagoak eta 
ugariagoak diren neurrian, ikasleak autoerregulazio eta lanerako diziplina 
garatuko ditu.

Arlo akademikoaz gain, adinari eta etapari dagozkion jarduera espezifikoak 
antolatzen ditugu, arte arloko hiru egunetako irteerak eta irakasle zein ikasleek 
elkarrekin antolatu eta Europan zehar egiten dugun bidaia, besteak beste. 

Etaparen beste ezaugarrien artean unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren 
proba dago. Ikasle gehienek proba prestatu eta emaitza onekin gainditzen 
dute ondorengo goi-mailako ikasketak egin ahal izateko.
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Euskarak ikasketa hizkuntza 
nagusia izaten jarraituko du. 
Gaztelaniak eta ingelesak 
ere leku garrantzitsua dute.

Gainera, hautazko gaien 
artean, ikasleek atzerriko 
hizkuntza batean landuko 
den ikasgai bat aukeratu 
beharko dute: 

Eleaniztasuna

Ibilbide pertsonalak hurbiltasunez jarraituz, ikasleek beraien 
goi-mailako ikasketak aukeratzen laguntzeko orientazio 
programa akademikoa eta pertsonala jasoko dute. Gure 
ikastolak Batxilergoko bi modalitate nagusi eskaintzen ditu, 
bakoitza bi ibilbiderekin:

• Zientzia Batxilergoa: ibilbide teknologikoa eta ibilbide 
zientifikoa.

• Giza eta Gizarte Zientzien Batxilergoa: Gizarte Zientzien 
eta Giza Zientzien ibilbidea.

Gainera, titulua ateratzeko zailtasuna izan dezaketen 
ikasleei berariazko errefortzu sistemak eskaintzen zaizkie 
titulaziora ongi iris daitezen.

Bidelagunak

Alemana, Frantsesa 
edo Kultura Zientifikoa 
ingelesez.
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Ikasturtean zehar hainbat 
barne nahiz kanpo eskola-
ekintza egiten ditugu. 
Zientzia, teknologia, 
kultura, gizarte eta lan 
arloko barne eta kanpo 
esperientzia esanguratsu 
hauetan ikasleak kanpo 
erakundeetako pertsonekin 
harremanetan jartzen dira.

Esperientziak

Ikasleen behar eta nahi 
anitzei erantzuteko, ordutegi 
eta antolaketa arrazional 
eta egokitua dugu; jantoki 
eta garraio zerbitzuekin, 
nahiz Hedatuz programako 
ekintzen eta kirolen bitartez.

Antolaketa
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Ordutegia

Sarrera: 08:15  
Irteera: 12:25

Goiza

Tutorizazioa · Ttanttakaria 
Alzheimer · Bidaia  
Euskara agiria  
Cambridge eta Oxford 
ingeles agiriak 

Hedatuz

Bazkaria

Osoa
Arina
Etxeko kudeatua
Etxeko autonomoa

Sarrera: 13:25  
Irteera: 15:15

Eguerdia

Arratsaldea

Saskibaloia  
Hockeya 
Futbola

Kirola
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Hedatuz 
programa
Gimnasia dibertigarria · Musika tailerra Zirkoa 
· Yoga · Gimnastika erritmikoa · Sormen 
tailerra · Xakea · Panderoa · Antzerkia  
Euskal dantza · Marrazketa · Ingelesa  
Ingelesa LH 5-6 · Robotika · Tutorizazioa 
Ttanttakaria · Alzheimer · Bidaia · Antzerki 
eskola · Marrazketa eskola · Bertso eskola 
Dantza eskola · Gitarraz abestu · C1 Euskara 
agiria · Cambridge ingeles agiriak  
Oxford Test of English
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Gure ikasleen gaitasun 
eta zaletasunak sustatu 
eta bere bide propioa 
aurki dezaten, Hedatuz 
programaren bitartez, 
ikastolaz kanpoko ekintzen 
eskaintza zabala dugu.

Musika edo gimnasia 
bezalako ekintzetara modu 
ludikoan gerturatzeko 
aukera eskaintzen diegu 
Haur Hezkuntzako haurrei, 
norberaren garapen 
emozional eta sozialean 
arreta berezia jarriz.

Lehen Hezkuntzako ikasleek 
are eta eskaintza zabalagoa 
dute. Alde batetik, euskal 
kulturan erroturiko musika 
eta dantza; bestetik, arte 
adierazpen desberdinak, 
ingelesa, teknologia 
edo bestelako ezagutza 
espezifikoak lantzeko  
aukera dute.

Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzan, Hedatuz 
programak ikasle 
bakoitzaren interes eta 
behar desberdinak aseko 

dituzten aukerak eskaintzen 
ditu. Ikastola orduetan 
zailak diren aholkularitza 
eta azalpen gehigarriak 
eskaintzeko programa dugu. 
Gainera, beraien ikasketa 
prozesua zabalduko duten 
ekintzak (hizkuntzak, 
teknologia berriak, 
kontzientziazio soziala, 
sormena) sustatuko dira. 

Batxilergoko Hedatuz 
programan partaidetza 
aktiboa da irizpide 
nagusia, ikasleak ekintzen 

1000 
aukera hedatuz

protagonista nagusiak 
izanik. Inguruan dituzten 
arazoei heldu eta proiektu 
bat gauzatzeko aukera 
dute, beraien interesekin 
lotura estua izango duena 
eta etorkizuneko ikasketen 
abiapuntua izan daitekeena. 
Gainera, hizkuntza 
egiaztagiriak lortzeko 
ikastaroak eta azterketak 
beraien eskura izango dituzte. 
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Kirola
Atletismoa · Igeriketa · Pilota 
Saskibaloia · Hockeya · Futbola · Etab.
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Kirola, ikastolan zein ikastolatik kanpo, hezkuntza 
garapenaren faktore garrantzitsua da, bestelako ikasketak 
eta bizipenak osatzen dituen ekintza hezigarria.

Santo Tomas Lizeoan kirola ikasle guztiei zabaldutakoa 
da. Adin bakoitzaren helburu orokorrera egokitzen da kirol 
bakoitzaren dimentsioa. Epe luzera begira egiten dugun 
eskaintza da, ikastola garaian eta ondoren ere parte hartzen 
jarraitzeko aukera izan dezaten.

Kirol aukera zabala emanez, partaidetza, ohitura 
osasungarriak, errespetua eta ariketa fisikoa sustatzen 
ditugu. Taldeko eta banakako jarduera ezberdinak eskainiz, 
guztiek, gustuko duten kirol ekintzetan oinarrizko disziplina 
bereganatzeko aukera dute Santo Tomas Lizeoan. 

Kirolak laranja 
egiten gaitu
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Gure 
zerbitzuak
Sukaldea | Garraioa | Zaintza
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Jantokia: 
Gure elikadura zure gustura

Gure sukaldearen eta 
jantokiaren helburu nagusia 
ikasleen artean bizitza 
osorako baliagarri gertatuko 
zaizkien elikadura-ohitura 
osasungarriak sustatzea da. 
Dieta orekatu eta askotariko 
baten osasuntsu hazi eta 
bizitzeko beharrezkoa den 
energia eta mantenugaiak 
lortzen dituzte ikasleek gure 
jantokian. Horretarako, gure 
sukaldean prestatzen ditugu 
Ausolan enpresak kudeatzen 
dituen menu ezberdinak, 
ikasleen premiei egokituak.

Etxean egindako 
errezeta tradizionalak 
lehenetsiz, Osasun sailak 
emandako adierazpen 
eta gomendioetan 
oinarritutako menuak 
dira gureak. Osasun-
arazo eta behar bereziak, 
alergia edo intolerantziak 
dituzten ikasleentzat 
egokitutako dietez gain, 
menu begetarianoak ere 
prestatzen ditugu.

Adin bakoitzaren behar eta 
ezaugarriei egokitutako 

lau jantoki ditugu, txanda 
ezberdinetan antolatuak. 
Jantokia, elikadura-
hezkuntza egokia jasotzeko 
gunea izateaz gain, 
baloreetan hezteko gune 
garrantzitsua ere bada, non 
errespetua, txukuntasuna, 
mahaian eserita egoteko 
modua, lankidetza eta 
jasangarritasuna bezalako 
jarrerak landuko ditugun 
jantokiko begiraleekin, 
bai jatorduetan eta baita 
kanpoko jolas garaian ere.

SU 
KAL 
DEA
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Osoa Arina Etxeko kudeatua Etxeko autonomoa

Bi plater. 
Gure sukaldean egin eta  
guk kudeatua.

Plater bakarra.
Gure sukaldean egin eta  
guk kudeatua.

Norberak etxeko janaria 
ekarri, guk kudeatu 
berariazko jantokian.

Norberak etxeko janaria 
ekarri eta kudeatu 
berariazko jantokian.

Egunero Astegun finko batzuk Egun solteak

Egunero ikastolan gelditu eta ohiko 
menua (2 plater) erabili.

Asteroko egun solte sistematikoak 
egin daitezke, aste-egunak ongi 
finkatzea ezinbestekoa izanik.

Egun soltearen zerbitzu eskaera egun 
berean, goizeko 9ak baino lehenago, 
egin daiteke.

2-12 urte bitartean
Haur Hezkuntza - Lehen Hezkuntza

12-18 urte bitartean
DBH - Batxilergoa

Hau da gure antolamendua:
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Autobusak:  
Gure garraioa zure neurrira

Lizeoko garraio zerbitzuak 
Donostia osoko eta inguruko 
herrietako familien beharrei 
modu zabal, fidagarri 
eta malguan erantzuten 
die. Familia bakoitzaren 
neurrira egokitutako ibilbide 
eta kontratazio aukerak 
eskaintzen ditugu.

Gainera, ikasturte osorako 
edo une jakinetarako irteera 
eta helmuga puntuen 
aldaketak, bezperatik 
eta eskatutako ibilbidean 
leudekeen plaza libreen 
arabera, modu malguan 
kudeatzen ditugu. 

GA 
RRA
IOA
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2-12 urte bitartean 
Haur Hezkuntza - Lehen Hezkuntza

12-18 urte bitartean 
DBH - Batxilergoa

Egun solteak eta  
autobus aldaketak

Osoa 20 - ikasturte osoan astero 11-
20 bidaia bitartean. 

Erdia 10 - ikasturte osoan astero 
6-10 bidaia bitartean. 

Laburra 5 - ikasturte osoan astero 
1-5 bidaia bitartean. 

Osoa 10 - ikasturte osoan astero 
6-10 bidaia bitartean. 

Laburra 5 -  ikasturte osoan astero 
1-5 bidaia bitartean. 

Autobus aldaketa eta egun solteko 
erabilera eskaintza, bezperatik eta 
eskatutako ibilbidean leudekeen 
plaza libreen arabera, modu malguan 
kudeatzen ditugu

Hau da gure antolamendua:

Donostia | Astigarraga | Hernani | Lasarte | Usurbil

Ezagutu gure ibilbide  
eta geltoki guztiak!

www.stl.eus/garraioa
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Gure zaintza,  
zure ordutegia

Familien antolaketan 
laguntzen duten goiz 
eta arratsaldeko zaintza 
malguak ditugu. Goizean, 
07:45-08:45 bitartean eta, 
arratsaldez, 16:30etatik 
17:30etara. Hamar-
hamabost kidek osaturiko 
talde txikietan antolaturik, 
ikasle bakoitzak 
segurtasun eta konfiantza 
giroan, jolasean edo 
bestelako denbora-pasetan 
jarduten du.

Zerbitzuaren izen-ematea 
hilekoa den arren, ikasturtean 
zehar familietan sor 
daitezkeen behar eta ezusteei 
aurre egiteko, aurretik 
adostutako egun solteko 
eskariak onartzen dira. 

ZAIN
TZA
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Espazioak
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Lizeoa, gure ikasleen premiei aurre egiteko, ongi 
antolatutako herri txiki bat da. Aukera anitz ematen dituen 
kirol instalazioak, jolas-eremuak, gune berdeak, musika 
gelak, jantokiak, teknologia eta zientzia guneak ditugu. 

Etapa bakoitzak, bere adinera egokitutako espazio 
eta baliabideak ditu, gainera, era berean, gure arteko 
erlazioak sustatzeko elkarguneak ditugu, honek dakarren 
aberastasunaz jabetzen garelako.

Ikastolaren 
mundu zabala
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Horrelakoak 
gara

Behar denean babesle, 
behar denean gidari. 
Gertutasunetik ulertu nahi 
ditugu gure ikasleak, haien 
familiak eta ingurua.  Zer 
egiten duten eta zergatik 
egiten duten jakin nahi dugu. 
Bidelagunak gara une on eta 
txarretan, eta arduraz egiten 
dugu lan hori.

Jatorri zehatz eta 
komunitate giro batean 
jaioak, nortasun propio eta 
sendoa garatu dugu: Euskal 
kultur zaleak, donostiarrak 
eta laranjak gara. Eta 
harrotasunez esaten dugu 
hau. Gure ikasleak euskaldun 
eta komunitate bateko kide 
sentituz hezi nahi ditugu, 
baina zuhaitz batek egiten 
duen antzera, munduari 
begiratzeko gaitasuna eduki 
dezaten nahi dugu.

Bidelagunak gara

Euskal sustraiak ditugu

Ikasleen bizitzaren parte 
handi bat ematen dugu 
haiekin, eta elkarrekin biziz, 
denok ikasten dugu.

Euskal lurrean sustraiak, eta 
munduan adarrak!
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Etengabe sendotu eta 
berritzen den hezkuntza 
metodo propioa daukagu eta 
horretan erreferente izaten 
jarraitu nahi dugu. Ikasleen 
adimena pizteaz gain, beren 
originaltasuna, baikortasuna 
eta nola ez, konpromisoa 
sustatzen laguntzen dugu. 

Inspiratzaileak 
gara

Gure ikasleen ibilbide eta 
historiak Donostialdean 
sinesgarritasun 
handia ematen digu, 
eta horretarako, gure 
komunitate sare zabalak 
ematen digun inspiratzeko 
gaitasunaz baliatzen gara.

Santo Tomas Lizeoan 
dinamikoak eta biziak 
gara. Sentitu, barre egin, 
konfiantzaz aurrera egin 
eta bideaz gozatzen duten 
pertsonak gara, gure hiriaz 
eta munduaz disfrutatzen 
duten horietakoak. Era 
berean, munduak Lizeoan 
bizitzea zer den jakitea nahi 
dugu: zer egiten dugun eta 
nola egiten dugun erakutsiz.

Biziak gara
Ikusgarriak gara, eta 
ausardiaz gauza ikusgarriak 
egiten ditugu.
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Zatoz  
gurera!

Gizarte hobea eraikitzeko, asertiboak, kritikoak eta libreak diren pertsonak hezten ditugu, 
egungo eta etorkizuneko gizarte erronkei aurre egiteko prestatuak daudenak. Nork bere 
burua ezagutzeko, ideia inspiratzeileak jasotzeko, bide berriak aurkitzeko, jende ugari 
ezagutzeko, geure euskal kultura eta hizkuntza estu-estu besarkatzeko eta, aldi berean, 
munduari begira egoteko aukera eskaintzen dugu.

Gure konpromisoa, gure ikasleei besteekin modu egokian izan, pentsatu eta ekiteko 
baliabideak eskaintzea da. Horretarako eredu pedagogiko sendo eta malgua etengabe ari 
gara eraikitzen.

Gainera, elkarlanean eta guztion artean eraikitzen dugu bidea. Guraso eta ikastolak bat 
eginez, kooperatiba bat osatzen dugu, haien seme-alaben hezkuntzan parte hartze aktiboa 
sustatuz.

Santo Tomas Lizeoa aukeraz beteriko toki bat da, zatoz gurera eta...

Irudikatu zure lekua munduan
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Kontaktua
ongietorri@stl.eus

Manuel Lardizabal Ibilbidea, 24  
20018 Donostia, Gipuzkoa
943 216 044

www.stl.eus
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