
58/2020 Foru Agindua, ekainaren 18koa, Hezkuntzako 

kontseilariarena, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio 

Nafarroako Foru Komunitatean ikasleak ikastetxe publikoetan 

eta itunpeko ikastetxe pribatuetan onartzeko foru dekretu 

berriaren oinarrizko alderdiak garatuko dituen foru agindu 

bat egiteko prozedurari 

 

Hezkuntzako kontseilariak abenduaren 16an emandako 

115/2019 Foru Aginduak abiarazi zuen foru dekretu bat 

prestatzeko prozedura, dekretu horren bidez arautu daitezen 

Nafarroako Foru Komunitatean ikasleak ikastetxe publikoetan 

eta itunpeko ikastetxe pribatuetan onartzeko oinarrizko 

alderdiak, bermatuak egon daitezen hezkuntzarako eskubidea, 

berdintasunezko onarpena, eta gurasoek edo legezko tutoreek 

ikastetxea aukeratzeko duten askatasuna. 

 

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuko zuzendariak 

beharrezkotzat jotzen du aipatutako dekretua garatzea, 

bertan jasotako oinarrizko alderdiak arautuko dituen foru 

agindu baten bidez: onartzeko irizpideak, ikastetxe 

publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak 

onartzeko prozedura, hezkuntza laguntzako berariazko premia 

duten ikasleen banaketa orekatua, bai eta berandu sartzen 

direnena ere, eta onarpena bermatzeko organoen garapena. 

 

Hori dela eta, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuko 

zuzendariak proposatu du foru agindu bat prestatzeko 

prozedurari hasiera ematea, dekretu berria idazteko kontuan 

hartutako oinarrizko alderdiak arautzeko, honako gai hauei 

buruzkoak: onartzeko irizpideak, hezkuntza laguntzako 

berariazko premia duten ikasleen banaketa orekatua, bai eta 

berandu sartzen direnena ere, ikastetxe publikoetan eta 

itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozedura 



eta onarpena bermatzeko organoak.  

 

Horrenbestez, eta Nafarroako Gobernuari eta 

Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 

41.1 artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, 

 

AGINTZEN DUT: 

 

1.- Hasiera ematea foru agindu bat prestatzeko 

prozedurari, dekretu berria idazteko kontuan hartutako 

oinarrizko alderdiak arautzeko, honako gai hauei buruzkoak: 

onartzeko irizpideak, hezkuntza laguntzako berariazko premia 

duten ikasleen banaketa orekatua, bai eta berandu sartzen 

direnena ere, ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe 

pribatuetan ikasleak onartzeko prozedura eta onarpena 

bermatzeko organoak, Nafarroako Foru Komunitatean. 

 

2.- Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua izendatzea 

espediente hau prestatu eta tramitatzeko organo arduradun. 

 

3.- Foru agindu hau igortzea Hezkuntzako Ikuskapen 

Zerbitzura, behar diren ondorioak izan ditzan. 

 

Iruñean, bi mila eta hogeiko ekainaren hemezortzian. 

 

HEZKUNTZAKO KONTSEILARIA 

 

 

Carlos Gimeno Gurpegui 
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