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 HEZKUNTZAKO KONTSEILARIAK EMANDAKO FORU AGINDU HONEN 

ENTZUNALDIAREN ETA JENDAURREKO INFORMAZIOAREN TXOSTENA: FORU 

AGINDUA, HAUR HEZKUNTZAKO BIGARREN ZIKLOKO, LEHEN HEZKUNTZAKO, 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO ETA BATXILERGOKO 

IRAKASKUNTZAK EGITEKO NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN DAUDEN 

IKASTETXE PUBLIKOETAN ETA ITUNPEKO IKASTETXE PRIBATUETAN 

IKASLEAK ONARTZEKO PROZESUA GARATZEN DUENA. 

 
Ezarrita dagoen prozedurari jarraikiz, Gardentasunaren Atarian argitaratu zen –

2021eko martxoaren 5etik 26ra bitarte, bi egun horiek barne– Hezkuntzako kontseilariak 

emandako foru agindu honen testua: Foru Agindua, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, 

Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 

irakaskuntzak egiteko Nafarroako Foru Komunitatean dauden ikastetxe publikoetan eta 

itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua garatzen duena. 

 
Aldez aurreko kontsultaren xedea da foru agindu berriaren eraginpean gerta 

litezkeen herritarren eta ordezkaritza duten erakundeen iritzia jasotzea honako aldaketa 

hauei buruz: ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak, foru agindua onesteko premia 

eta egokitasuna, arauaren xedeak eta egon litezkeen beste aukera batzuk 

(arauemaileak edo arauemaile ez direnak). 

 
Jarraian aipatzen diren egunetan, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntzako 

Ikuskapen Zerbitzuko Eskolatze Bulegoaren posta elektronikoan 5 mezu jaso ziren, 

alegazioak zituztenak Hezkuntzako kontseilariak emandako foru aginduaren testua 

aldatzeko; hau da, Nafarroako Foru Komunitatean dauden ikastetxe publikoetan eta 

itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua garatzen duen foru agindua 

aldatzeko. 

 
- 1. alegazioa: herritar batek 2021eko martxoaren 17an egina 

- 2. alegazioa: herritar batek egina Nafarroako irakaskuntza itunduko ANEG-

FERE, CECE, FED-ACES eta NIE erakundeen izenean; 2021eko martxoaren 

23koa 

- 3. alegazioa: herritar batek 2021eko martxoaren 24an egina 
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1.- 1. ALEGAZIOAREN ERANTZUNA: 
 
 

1. ekarpena: 

Iradokizuna egin nahi dut, nire ustez urtero puntualki egiten diren IRUZUR BATZUK 

SAIHESTEKO. Iruzur horiek Haur Hezkuntzako zikloan egiten dira bereziki, zozketa 

bidez sartzen den ikastetxe publiko eta itunduetan. 

Ustezko IRUZUR hori 14. artikuluari dagokio zehazki (“Ikastetxea bizilekutik edo guraso 

zein legezko tutoreen lantokitik hurbil egotearen lehentasunezko irizpidearen 

balioespena”). 

Adingabeen bizilekua ematean, familiek aspaldidanik egin izan dute iruzurra, beren 

seme-alabak erroldatuz nahi dituzten ikastetxeen eragin eremuetako bizitokietan, nahiz 

eta adingabea ez den horietan bizi. 

 
ERANTZUNA: 

Ezetsia. Alegazioak ez du proposamenik egiten foru aginduaren artikuluei buruz. 

Hezkuntza Departamentuak ez du inolako ahalmenik planteatzen den egoera horretan. 

Hezkuntza Departamentuak ez du egiaztatzen eskatzaileen bizitokia emandako 

erroldarekin bat ote datorren; nolanahi ere, herritar batek horri buruzko salaketaren bat 

aurkeztuz gero, alor horretan eskumena duten agintariei helarazten die. 

Edonola ere, foru aginduaren 19. artikuluko 4. eta 6. apartatuek badituzte egoera horri 

buruzko neurriak. 

 
2.- 2. ALEGAZIOAREN ERANTZUNA: 

 
 

1. ekarpena: 

Zioen azalpenean (1. orrialdea, azken-aurreko paragrafoa), 5. eta 6. artikuluetan, eta oro 

har testu osoan, “plangintza” aipatzen den lekuetan “programazioa” jarri, HLOrekin eta 

Onartzeari buruzko Foru Dekretuarekin bat. 

ERANTZUNA: Hein batean onartua. Bakarrik onartzen da lege organikoan xedatuari 

lotutako kasuetan. 

 
 
 
 
 
 

- 4. alegazioa: herritar batek 2021eko martxoaren 25ean egina 

- 5. alegazioa: Herrikoa federazioak 2021eko martxoaren 26an egina 
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“baimentzeko aukera aztertuko du” dioen lekuan “baimenduko du” jartzea, HLOren 87.2 

artikuluarekin eta Onartzeari buruzko Foru Dekretuaren 36.c) artikuluarekin bat. 

ERANTZUNA: Ezetsia, zeren foru aginduaren testua bat datorren lege organikoaren 

87.2 artikuluan adieraziarekin. 

3. ekarpena: 

6.4 artikuluan –“Onarpen prozesuaren printzipio orokorrak kontuan hartuta, Hezkuntza 

Departamentuak, prozesuaren ondoriozko inguruabarrak direla eta, hasieran 

zehaztutako ikaspostu kopurua aldatzen ahalko du”– hau eranstea: “artikulu honen 1. 

apartatuan xedatua errespetatuz” 

ERANTZUNA: Ezetsia. Artikulu horretan proposatzen den aldaketak zailtasunak 

ekartzen ahalko lituzke hezkuntza-programaziorako. 

4. ekarpena: 

10.3 eta 41.4 artikuluetan, “edo eskabidean jasotako ikastetxeetako bat den kontuan 

hartu gabe” kentzea, uste baitugu ikastetxeek eskabideak aurkezten lagundu behar 

dutela aukeratutako 6 ikastetxeen artean daudenean bakarrik, eta bestela ez. Eta puntu 

horretan berean –nahiz eta foru aginduan aldaketarik ez den egin behar– uste dugu 

ebazpenean, jarraibideetan edo programan berean eredu edo sistemaren bat agertu 

beharko litzatekeela ikastetxeek familiaren enkargua edo sinadura jaso ahal dezaten, 

eskabidea haien izenean telematikoki aurkezteko. 

ERANTZUNA: Foru aginduaren testuaren aldaketa onartzen da. 

5. ekarpena: 

32.4.a artikuluan bigarren salbuespen bat gehitzea: “Era berean, artikulu honetako 3. 

paragrafoan jasotakotik salbuetsiko dira edozein hezkuntza-etapatara sartzeko kasu 

guztiak, baldin eta, indarrean dagoen araudiaren arabera, ikasle-ratioa aldatzea 

badakar, atzean uzten den etaparen ratioari dagokionez. Kasu horietan, hezkuntza 

laguntzako berariazko premia duten ikasleei arreta emateko eskola-unitate bakoitzeko 

erreserbatu beharreko ikaspostuen kopurua desberdina izan daiteke ikastetxe 

bakoitzean, eta eskolatze-gaietan eskumena duen zuzendaritza nagusiaren urteroko 

ebazpenean –ikasleak onartzeko prozesua finkatzen duen hartan– zehaztuko da. 

Kontuan hartuko da ezen, ikaspostuak erreserbatzeko epea amaitu ondoren, bete ez 

diren erreserbatutako plazak aske geratuko direla ondorio guztietarako, eta eskaintzen 

ahalko zaizkiela hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasle gisa aurkeztu ez 

direnei”. 

ERANTZUNA: Onartua. 

 
 
 
 
 
 
 

2. ekarpena: 

Zioen azalpenean (3. orrialdea, bigarren paragrafoa) eta 43. artikuluan, 



Servicio de Régimen Jurídico de Personal
Langileen Erregimen Juridikoko Zerbitzua
San Domingo 8 
31001 IRUÑA 
Tel. 848 42 66 12 
srjpeduca@navarra.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kasua sartzeko: “Ikasleak Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailako 

irakaskuntzetara sartzen diren kasuetan, edo –indarrean dagoen araudiaren arabera– 

atzean uzten den etaparen ratioari dagokionez ikasle-ratioa aldatzea dakarten 

hezkuntza-etapetara sartzen diren kasuetan, hezkuntza laguntzako berariazko premia 

duten ikasleentzat erreserbatuta ez dauden ikaspostuetara ere aurkeztuko dira ikasle 

horiek”. 

ERANTZUNA: Onartua 

7. ekarpena: 

32.6 artikuluan hau gehitu: “... orokorrean ezarritakoak baino ratio txikiagoak 

aurreikusten ahalko ditu, hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen 

eskolatze-indizea batezbestekoaren azpitik duten ikastetxeetarako...” 

ERANTZUNA: Onartua. 
 

3.- 3. ALEGAZIOAREN ERANTZUNA: 
 
 

1. ekarpena: 

6.2 apartatuan berrikusi behar dira xx/2021 Foru Dekretuaren artikuluak, eta 36.1 eta 

36.2 jartzen duen lekuan 31 eta 32 jarri, hurrenez hurren; honela geratuko da: 

b) Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleentzat gordetako ikaspostuak, 

xx/2021 Foru Dekretuaren 31. artikuluan eta foru agindu honen 32. artikuluan ezarritako 

moduan. 

c) Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen eskolatze indizea, xx/2021 

Foru Dekretuaren 32. artikuluan eta foru agindu honen 31. artikuluan aipatua. 

ERANTZUNA: Ezetsia. Foru agindu honetan, foru dekretuaren artikuluak behar bezala 

daude aipatuta, arau horren testuarekin bat eginik. 

2. ekarpena: 

Nire ustez, 6.3 artikuluan ere sartu beharko lirateke 6.2 artikuluan aipatzen diren 

apartatuak edo, hori egin ezean, ikaspostuen erreserbaz hitz egiten denean, 7.1 eta 7.2 

artikuluan ezartzen direnetarako egin; beraz, 6.3 artikuluak testu hau izanen luke: 

- 1. aukera: 

 
 
 
 
 
 
 

6. ekarpena: 

33.1 artikuluaren testua osatu, aurreko puntuaren arabera gehitu beharreko salbuespen 
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moduan. 

d) Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen eskolatze indizea, xx/2021 

Foru Dekretuaren 32. artikuluan eta foru agindu honen 31. artikuluan aipatua. 

e) Foru agindu honen 7.1 artikuluan ezarritako ikaspostuak erreserbatu egin behar dira. 

- 2. aukera: 

c) Foru agindu honen 7. artikuluan ezarritako ikaspostuak erreserbatu egin behar dira. 

ERANTZUNA: Ezetsia. Ekarpen horretan planteatzen dena sartuta dago jada egungo 

testuan. 

3. ekarpena: 

Ene iritziz, espediente onak eta emaitza onak baloratu egin behar dira, ikasleen ahalegin 

partikularrak saritu; hori jada foru agindu honen idazketan sumatzen da, 13.3 k) 

artikuluan berdinketa hausteko irizpide gisa eman baita. 

Uste dut berdinketa hausteko neurri hori Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ere 

aplikatzen ahal dela; izan ere, berdinketa hausteko irizpideen artean –k) letran jarrita– 

eman zaion pisua ez da oso handia, eta, gainera, errespetatuko litzateke apartatu horren 

idazketaren esentzia. 

ERANTZUNA: Ezetsia. Irizpide horiek dira Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 

Lege Organikoan jasota daudenak. 

4. ekarpena: 

31.1 artikuluan hauxe atzematen dugu: 

Uste dugu 35. artikulua aipatzen dela idazketa behin-behinekoa delako, zeren aipatutako 

artikulua ez baita existitzen; gure ustez, 32. artikuluaz ari da, eta, beraz, honela geratuko 

litzateke: 

1. ... Foru Dekretuaren 32. artikuluan xedatutakoari jarraikiz... 

ERANTZUNA: Ezetsia. Planteatzen dena hasiera batean aurkeztutako foru dekretuaren 

proiektuari bide dagokio, eta horrek aldaketak izan ditu Hezkuntzari buruzko Lege 

Organiko berria indarrean jartzearen ondorioz. 

5. ekarpena: 

(...) Beraz, 32. artikulua aldatu eta honela uztea proposatzen dugu: 

- 1. aukera: 

 
 
 
 
 
 

c) Hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleentzat gordetako ikaspostuak, 

xx/2021 Foru Dekretuaren 31. artikuluan eta foru agindu honen 32. artikuluan ezarritako 
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eta matrikularako aldiaren amaierara arte.” 

- 2. aukera: 

“... Hezkuntza Departamentuak ikastetxe publikoetako eta itunpeko ikastetxe 

pribatuetako ikaspostuen zati bat gordeko du ... aurreinskripzio eta matrikularako 

aldiaren amaierara arte.” ERANTZUNA: Ezetsia. Foru aginduaren xedeak dio arau hau 

aplikatuko dela funts publikoen babesa duten irakaskuntzetan, eta artikulu horren 

idazketa ongi lotzen zaio irizpide horri. 

 
4.- 4. ALEGAZIOAREN ERANTZUNA: 

1. ekarpena: 

19. artikulua (gurasoen edo legezko tutoreen bizilekua edo lantokia gertu izatea): 

Artikulu horren 2. puntuan, hurbil dauden udalerri guztiak hartzen dira eragin eremutzat 

Iruñeko edozein ikastetxetan onartuak izateari begira. 

Uste dut pisu gehiago eman beharko litzaiekeela haurrak eskolatu nahi dituzten 

ikastetxetik hurbil bizi diren familiei, eragin eremuko udalerriak aldatuz edo aparteko 

puntuazioa emanez etxebizitza 1,5 kilometrora duten familiei, aurreko urteetan egin den 

bezala. 

ERANTZUNA: Ezetsia. 12.4 artikuluak aintzat hartzen du jada, irizpide osagarri gisa, 

bizilekutik edo lantokitik ikastetxera dagoen distantzia lineala. 

5.- 5. ALEGAZIOAREN ERANTZUNA: 

1. ekarpena: 

31.5 artikuluan, hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen eskolatze-

indizeari dagokionez, ikastetxe bat batezbestekoaren gainetik eta azpitik dagoela 

definitzen denean, logikak adierazten duenaren kontrakoa da baremoaren erabilera. 

Hala, arauan, hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen ehuneko 

handiagoa duen ikastetxe bat batezbestekoaren azpitik dago, eta hezkuntza laguntzako 

berariazko premia duten ikasleen ehuneko txikiagoa duen ikastetxe bat 

batezbestekoaren gainetik dago. 

Atal hau honela aldatzea iradokitzen dugu: ikastetxe batek hezkuntza laguntzako 

berariazko premia duten ikasleen ehuneko handiagoa duenean, batezbestekoaren 

gainetik egon dadila, eta ikasle horien ehuneko txikiagoa duenean, aldiz, 

 
 
 
 
 
 

 

“... Hezkuntza Departamentuak ikastetxe publikoetako ikaspostuen eta itunpeko 

ikastetxe pribatuei baimendutako edo baimentzen ahal zaizkien ikaspostuen zati bat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERANTZUNA: Ezetsia. Hezkuntza-sistemei buruzko nazioarteko azterlan guztietan, 

ikasleen egoera sozioekonomikoa jasotzen duten indizeak zero batezbestekoarekin 

aurkezten dira, eta balio negatiboek eta batezbestekotik beherakoek ikasleentzat 

kaltegarriak diren egoerak adierazten dituzte, eta balio positiboek eta batezbestekotik 

gorakoek ikasleentzat onuragarriak diren egoerak adierazten dituzte. 

2. ekarpena: 

Era berean, 32. artikuluak hauxe dio ikaspostuen erreserba aipatzean: “... Hezkuntza 

Departamentuak ikastetxe publikoetako ikaspostuen eta itunpeko ikastetxe pribatuei 

baimendutako ikaspostuen zati bat gordeko du, ohiko ebaluazioaren nahiz ohiz kanpoko 

ebaluazioaren ondoriozko aurreinskripzio eta matrikularako aldiaren amaierara arte.” 

Ohiko ebaluazioaren eta ohiz kanpoko ebaluazioaren aipamen hori 32.4.c) artikuluan 

ere agertzen da. Ona litzateke ohiko ebaluazioa eta ohiz kanpokoa zer diren argitzea; 

izan ere, arauak –aurreinskripzio prozesua azaltzean– ez du definiziorik ematen, eta 

uste dugu araua aplikatzean arazoak sor daitezkeela. 

ERANTZUNA: Ezetsia. Erreserba-epe hori Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 

Lege Organikoan egindako aldaketen ondorio da, abenduaren 29ko 3/2020 Lege 

Organikoaren bidez (LOMLOE), 87.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. 

3. ekarpena: 

10.2 artikuluak adierazten du ikastetxeek, familiek eskatuz gero, onarpen-eskaera 

eskuordetuta aurkezteko aukera dutela. Eskuordetze hori egiteko modu bat iradokitzen 

dugu, iruzurrik egon ez dadin. ERANTZUNA: Ezetsia. Ikastetxeetan eskabideak 

eskuordetuta aurkeztea administrazioak ematen duen laguntza bat da, aplikazio 

telematikoa erabiltzeko aukerarik ez duten familientzat edo aurkezte hori izapidetzeko 

teknologia berrien ezagutza nahikoa ez dutenentzat emandakoa. Urteroko ebazpenak 

jarraibideak emanen ditu ikastetxeek onarpen prozesuan dagokiena egin dezaten; hor 

sartzen da eskabideak eskuordetuta aurkeztea, eskatzaileak hala eskatuz gero. 

4. ekarpena: 

Azkenik, zioen azalpenean, eskubide kategoriara igotzen da familiek ikastetxea 

aukeratzeko askatasuna. Gure ustez, akats bat da hori; izan ere, ikastetxea aukeratzea 

ez da familientzako eskubidea, eta, gainera, zioen azalpenean hori 

 
 
 
 
 
 

batezbestekoaren azpitik. Uste dugu horrek lagunduko lukeela araua ulergarriago eta 

argiago egiten. 
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hartzen baita, baina, bestetik, ikastetxeetan sartzea mugatzen da hezkuntza laguntzako 

berariazko premia duten ikasleen indizearen arabera eta onarpen-prozesua garatzen 

den unearen arabera. Gure ustez, ez da beharrezkoa ikastetxea aukeratzeko 

askatasunaz hitz egitea –HLOren 84. artikulua jada aplikagarria baita Nafarroako 

arauan–, baina eskubide-kategoriara igotzea harago joatea da, HLO berak ere onartzen 

ez duen alderdi batean. Eta Nafarroako arauan sortu nahi den egoera horrek arazoak 

ekartzen ahal ditu Onartzeari buruzko Foru Agindua aplikatzerakoan. 

 
ERANTZUNA: Onartua. Honela geratuko da zioen azalpeneko 4. paragrafoa: 

(...) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko (...) 

ikasle guztiak berdintasuna eta kalitatea errespetatuz sartuko direla eta familiek 

ikastetxea aukeratzeko askatasuna izanen dutela bermatuta, eta bi alderdi horiek 

hezkuntza laguntzako berariazko premia duten ikasleen eskolatze egoki eta 

orekatuarekin uztartuta. 

 
 
 
 

Iruñean, 2021eko martxoaren 

29an. HEZKUNTZAKO 

IKUSKAPEN ZERBITZUKO 

ZUZENDARIA 

Alberto Urrutia Lecumberri 

(Sinadura jatorrizkoan dago) 

 
 
 
 
 
 

aipatzeak parez pare egiten du talka foru aginduaren idazketarekin. Alde batetik, 

ikastetxea aukeratzeko askatasuna aitortzen da, eta ez hori bakarrik, eskubidetzat  


