
 

xx/2022 FORU DEKRETUA, Xxxxxaren xxkoa, Nafarroako Foru 

Komunitateko Haur Hezkuntzaren etapako irakaskuntzen 

curriculuma ezartzen duena. 

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa 

aldatzen duen abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoak aldaketa 

garrantzitsuak egiten ditu aurreko arauaren testuan; legearen 

zioen azalpenean adierazten den moduan, aldaketa horietako 

asko jatorrizko testuan jasotako neurriak berrikusteko 

beharrari zor zaizkio, hezkuntza sistema XXI. mendeko erronka 

eta desafioei egokitzearren, Europar Batasunak eta UNESCOk 

2020-2030 hamarkadarako zehaztutako helburuekin bat. 

Ikuspegi horri jarraikiz, abenduaren 29ko 3/2020 Lege 

Organikoaren atariko tituluak hezkuntzaren printzipio eta 

helburuen artean aipatzen du, besteak beste, haurren 

eskubideak benetan betetzea Nazio Batuen Haurren Eskubideei 

buruzko Konbentzioan ezarritakoaren arabera, hezkuntza 

inklusioa eta Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsalaren 

printzipioak aplikatzea. 

Haur Hezkuntzari dagokionez, Hezkuntzari buruzko 

maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren testu berriak etapako 

antolamenduari eta printzipio pedagogikoei gehitzen die 

haurtzaroaren kultura espezifikoarekiko errespetua, Haurren 

Eskubideei buruzko Konbentzioan eta haren Batzordearen Ohar 

Orokorretan zehazten dena. 

Era berean, aldatu egiten da gutxieneko irakaskuntzen 

oinarrizko edukiei dagozkien eskumenen lehengo banaketa, 

Estatuaren eta autonomia erkidegoen artekoa.  Horrela, 

Gobernuari dagokio, autonomia erkidegoei kontsulta egin 

ondoren, curriculumaren oinarrizko alderdiak finkatzea, 

gutxieneko irakaskuntzak osatzen dituztenak, helburuen, 



 

konpetentzien, edukien eta ebaluazio irizpideen arloan. 

Hezkuntza administrazioak, berriz, beren lurralde esparrurako 

curriculuma ezartzeaz arduratuko dira, horren barnean sartuta 

daudela arestian aipatutako oinarrizko alderdiak.  

Haur Hezkuntzako gutxieneko irakaskuntzak eta haien 

antolamendua ezartzen dituen otsailaren 1eko 95/2022 Errege 

Dekretua argitaratu ondoren, Nafarroako Gobernuari dagokio, 

lege organikoak berak emandako erantzukizuna bere gain 

hartuta, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzaren 

etapako irakaskuntzen curriculuma ezartzea foru dekretu honen 

bidez. 

Foru dekretu honetan zehazten dira etapa osoaren helburu, 

xede eta printzipio orokorrak eta pedagogikoak, bai eta gako-

konpetentziak ere, eskolatzearen hasieratik bertatik garatzen 

hasi behar direnak. Horrez gain, arlo bakoitzerako jasotzen 

dira etaparako aurreikusten diren konpetentzia espezifikoak, 

ebaluazio irizpideak eta ziklo bakoitzean ezarritako 

oinarrizko jakintzak. 

Bestalde, soilik orientabide gisa eta hezkuntzako 

langileen lana erraztearren, ikaskuntza egoeraren definizio 

bat proposatzen da eta haren diseinurako printzipio batzuk 

ezartzen dira. 

Azkenik, arau honetan jasotzen dira beste xedapen batzuk 

ere, etaparen antolamenduarekin lotutako funtsezko zenbait 

alderdi jorratzen dituztenak, hala nola ebaluazioa, banako 

desberdintasunak eta ikastetxeen autonomia. 

Horiek horrela, Nafarroako Eskola Kontseiluak txostena 

egin ondoren, Hezkuntzako kontseilariak proposaturik eta 

Nafarroako Gobernuak 2022ko xxxxaren xxan egindako bilkuran 



 

hartutako Erabakiarekin bat, 

DEKRETATZEN DUT: 

1. artikulua. Xedea eta aplikazio-eremua.  

Foru dekretu honen xedea da Haur Hezkuntzaren etapako 

curriculuma ezartzea, eta aplikatuko da Nafarroako Foru 

Komunitateko ikastetxe publikoetan, pribatuetan eta pribatu 

itunduetan, Hezkuntza Departamentuak behar bezala baimenduta 

Haur Hezkuntzako irakaskuntzak ematen dituztenetan. 

2. artikulua. Curriculuma. 

1. Foru dekretu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, 

curriculuma da hezkuntzaren jarduna arautzen duten helburuen, 

konpetentzien (gako-konpetentziak eta konpetentzia 

espezifikoak), oinarrizko jakintza gisa adierazitako edukien, 

metodo pedagogikoen eta ebaluazio irizpideen multzoa.  

2. Ikastetxeek proposamen pedagogiko bat jasoko dute 

beren hezkuntza proiektuan, eta bertan, batetik, bi zikloen 

hezkuntza izaera jasoko da, eta, bestetik, foru dekretu honen 

eranskinetan ezartzen den curriculuma garatu eta osatuko 

dute, haur bakoitzaren ezaugarri pertsonaletara eta beren 

hezkuntza eta gizarte errealitatera egokituz. 

3. Irakasleek eta haurrak artatzen dituzten gainerako 

profesionalek beren hezkuntza jarduna moldatuko dute 

egokitzapen horien arabera, Ikaskuntzaren Diseinu 

Unibertsalean oinarrituz eta kontuan hartuz bai hezkuntza 

etapa honen ezaugarriak bai beren ikasleen banako nahiz 

taldeko beharrak. 



 

4. Hezkuntza Departamentuak lagunduko du curriculuma 

garatzen proposamen pedagogiko eta material didaktikoetarako 

eredu irekiak egin daitezen faboratuz, horien bidez ikasleen 

eta hezkuntzako langileen behar desberdinei erantzuteko.  

3. artikulua. Definizioak.  

Foru dekretu honen ondorioetarako, honela ulertuko dira 

hitz hauek: 

a) Helburuak: ikasleek etapa amaitzean erdiestea 

espero diren lorpenak, gako-konpetentziak bereganatzearekin 

lotuta. 

b) Gako-konpetentziak: ezinbestekotzat jotzen diren 

zereginak, ikasleek beren prestakuntza ibilbidean arrakasta 

bermatuta aurrera egin ahal izateko eta erronka global eta 

zehatzei aurre egiteko bete beharrekoak.  Europar Batasuneko 

Kontseiluak 2018ko maiatzaren 22ko Gomendioan, etengabeko 

ikaskuntzarako gako-konpetentziei buruzkoan, ezarritako gako-

konpetentziak Espainiako hezkuntza sistemara egokitzearen 

emaitza dira.  

c) Konpetentzia espezifikoak: zenbait jarduera edo 

egoeratan, zeinetan lanketarako beharrezkoak baitira arlo 

bakoitzaren oinarrizko jakintzak, ikasleek bete behar 

dituzten zereginak. Konpetentzia espezifikoak lotura elementu 

bat dira, gako-konpetentzien eta arloetako oinarrizko 

jakintza eta ebaluazio irizpideen artekoa. 

d) Oinarrizko jakintzak: arlo bateko berezko edukiak 

osatzen dituzten ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak, 

konpetentzia espezifikoak bereganatzeko ikasi beharrekoak.  



 

e) Metodo pedagogikoak: hezkuntzako langileek, 

kontzienteki eta gogoeta baten ondorioz, antolatu eta 

planifikatzen dituzten estrategiak, prozedurak, teknikak eta 

ekintzak; elkarren artean koordinatuta, helburu dute ikasleen 

ikaskuntza bideratzea helburuak eta gako-konpetentziak nahiz 

konpetentzia espezifikoak lortzera. 

f) Ebaluazio irizpideak: erreferenteak dira, eta 

egoera edo jarduera batzuetan ikasleengandik espero diren 

zereginak gauzatzeko mailak adierazten dituzte; egoera edo 

jarduera horiek lotuta daude, ikaskuntza prozesuaren une 

jakin batean, arlo bakoitzaren konpetentzia espezifikoekin. 

g) Ikaskuntza egoerak: ikasleek gako-konpetentziekin 

eta konpetentzia espezifikoekin lotutako jarduerak gauzatzea 

dakarten egoerak eta jarduerak, konpetentzia horiek 

bereganatu eta garatzen laguntzen dutenak. 

4. artikulua. Haur Hezkuntza hezkuntza sistemaren 

esparruan. 

1. Haur Hezkuntza berezko nortasuna duen hezkuntza etapa 

bat da, haurrak jaiotzetik sei urte betetzen dituzten urte 

naturalera arte artatzen dituena. 

2. Etapa honek bi ziklo ditu, eta ziklo bakoitzak hiru 

ikasmaila. Lehen zikloa 0 urtetik ikasleek hiru urte betetzen 

dituzten urte naturalera artekoa da, eta bigarrena, berriz, 

hiru urte betetzen dituzten urte naturaletik sei urte betetzen 

dituzten urte naturalera arte. 

3. Haur Hezkuntzako lehen zikloa eskaintzen ahalko da 

ziklo osoa hartzen duten ikastetxeetan edo, gutxienez, 

zikloko ikasmaila oso bat ematen dutenetan. 



 

5. artikulua. Xedeak. 

Haur Hezkuntzaren xedea da ikasleen garapen integral eta 

harmoniatsuan laguntzea alderdi guztietan –fisikoa, 

emozionala, sexuala, afektiboa, soziala, kognitiboa eta 

artistikoa–, autonomia pertsonala indartu eta norberaren 

irudi positiboa eta orekatua modu progresiboan sortzea eta 

elkarbizitzarako balio zibikoen araberako hezkuntza ematea.  

6. artikulua. Printzipio orokorrak. 

1. Haur Hezkuntza borondatezkoa da. 

2. Hezkuntza etapa honen bigarren zikloa doakoa izanen 

da. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa 

aldatzen duen abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoaren 

hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoarekin bat, 

Gobernuak hezkuntza administrazioekin elkarlanean ezarri 

beharko duen planaren esparruan, lehen zikloa modu 

progresiboan ezartzera eginen da, behar adinako eskaintza 

publikoarekin eta doakotasuna zabalduz, lehentasuna izanen 

dutelarik pobrezia eta gizarte bazterketa pairatzeko 

arriskuan dauden ikasleak sartzeak, batetik, eta eskolatze 

tasa apaleko egoerei aurre egiteak, bestetik. 

3. Ekitatearen eta inklusioaren printzipioak bermatzeko 

helburuarekin, Haur Hezkuntzaren programazioan, kudeaketan 

eta garapenean aintzat hartuko dira arrazoi kultural, sozial 

eta ekonomikoek eragindako desberdintasunek ikaskuntzan eta 

haurren eboluzioan dituzten ondorioen konpentsazioa eta 

hezkuntza-laguntzako berariazko premien detekzio eta arreta 

goiztiarrak. 

4. Aipatutako helburu horrekin, antolaketaren, 

metodologiaren nahiz curriculumaren arloan hartzen diren 



 

neurriak Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsalaren printzipioek 

zuzenduko dituzte: inplikazio moduak (ikaskuntzaren 

zergatia), irudikapen bideak (ikaskuntzaren zer) eta ekintza 

eta adierazpen bideak (ikaskuntzaren nola).  

7. artikulua. Printzipio pedagogikoak. 

1. Etapa honetan, hezkuntza jardunaren helburua izanen 

da modu progresiboan garatu eta finkatzea haur bakoitzaren 

garapen handiena lortzen lagunduko duten oinarriak. 

2. Ikasteko gozamena sortzera bideratuko da jardun hori, 

eta oinarrituta egonen da ikaskuntza-esperientzia 

adierazgarri, globalizatu eta emozionalki positiboetan, bai 

eta esperimentazioan eta jolasean ere. Horrez gain, goxotasun 

eta konfiantza giroan gauzatu beharko da, ikaslearen 

autoestimua eta gizarteratzea sustatzeko eta atxikimendu 

segurua ezartzeko. Orobat, zainduko da lehen kontaktutik 

bermaturik egon dadin trantsizio positiboa familia 

ingurunetik eskola ingurunera, bai eta zikloen eta etapen 

arteko jarraitutasuna ere. Hezkuntza jardun horren lotura-

ardatza eguneroko errutinak izanen dira. 

3. Etapa honen bi zikloetan, modu progresiboan landuko 

dira garapen afektiboa, kudeaketa emozionala, mugimendua eta 

gorputza kontrolatzeko ohiturak, komunikazioaren eta 

hizkuntzaren adierazpenak eta elkarbizitzaren eta harreman 

sozialen oinarrizko jarraibideak; horrekin batera, arreta 

jarriko zaio ingurunea, bertan elkarrekin bizi diren izaki 

bizidunak eta haien bizitokia den inguruaren ezaugarri fisiko 

eta sozialak deskubritzeari. Balioen araberako hezkuntza ere 

sartuko da. 



 

4. Halaber, kontsumo arduratsu eta jasangarrirako 

hezkuntzak eta osasunaren sustapenak eta hezkuntzak ere bere 

tokia izanen dute. 

5. Horrekin batera, sustatuko da haurrek autonomia 

pertsonala bereganatzea eta nork bere buruaz irudi positiboa, 

orekatua eta berdintasunezkoa taxutzea, diskriminaziozko 

estereotiporik gabekoa. 

6. Hezkuntza Departamentuak sustatuko du adin hauetako 

hizkuntza eta pertzepzio modu espezifiko guztien garapena, 

haien potentzialtasun guztiak gara ditzaten, Haurren 

Eskubideei buruzko Konbentzioak eta haren Batzordearen Ohar 

Orokorrek definitzen duten haurtzaroaren kultura espezifikoa 

errespetatuz betiere.  

7. Era berean, Lehen Hezkuntzari begira eskatzerik ez 

badago ere, irakurketa eta idazketara hurbiltzen hastea 

sustatzen ahalko da, bai eta hastapen goiztiarreko 

esperientziak egitea ere oinarrizko zenbaki-trebetasunetan, 

informazioaren eta komunikazioaren teknologietan, ikusizko 

adierazpenean, musika adierazpenean eta Hezkuntza 

Departamentuak erabakitzen duen edozeinetan.  

8. Lehen ziklotik hasita egiten ahalko da atzerriko 

hizkuntzarako lehen hurbilketa, Hezkuntza Departamentuak 

arauz ezartzen duenaren arabera.  

8. artikulua. Helburuak. 

Haurrek honako gaitasun hauek gara ditzaten lagunduko du 

Haur Hezkuntzak: 

a) Norberaren gorputza eta ikaskideena deskubritu eta 

ezagutzea, bai eta gorputzaren ekintzarako aukerak ere, eta 



 

desberdintasunak errespetatzen ikastea. 

b) Beren familia, natura eta gizarte ingurunea behatu 

eta esploratzea, Nafarroako berezko ezaugarri batzuk 

bereiztea eta izaki bizidunekiko eta ingurumenarekiko 

begirune eta zaintza jarrerak garatzea. 

c) Ohiko jardueretan autonomia bereganatzen joatea. 

d) Beren gaitasun emozionalak eta afektiboak garatzea, 

eta helduekin nahiz beste haurrekin lotura seguruak ezartzea. 

e) Ikaskideekin berdintasunezko harremanak izatea eta, 

modu progresiboan, elkarbizitzarako eta harreman 

sozialetarako oinarrizko pauta batzuk bereganatzen joatea; 

enpatiaz baliatzen eta gatazken konponbide baketsuan 

trebatzea, interesa erakusteko eta laguntzarako jarrerak 

garatuz, indarkeria mota oro baztertuz. 

f) Komunikazio trebetasunak garatzea zenbait hizkuntza 

eta adierazpidetan. 

g) Trebetasun logiko-matematikoak eskuratzen hastea, 

irakurtzen eta idazten hastea, eta mugimendua, keinua eta 

erritmoa lantzen hastea. 

h) Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzen 

duten arau sozialak sustatu, aplikatu eta garatzea. 

9. artikulua. Arloak. 

1. Haur Hezkuntzaren hezkuntza edukiak haurren 

esperientziari eta garapenari dagozkien esparruekin bat 

datozen arlo batzuetan antolatzen dira; haurrentzat interesa 

eta esanahia duten ikaskuntza proposamen globalizatuen bidez 

landuko dira. 



 

2. Haur Hezkuntzaren arloak hauek dira: 

 Harmonian haztea. 

 Ingurunea deskubritzea eta esploratzea. 

 Errealitatea komunikatzea eta irudikatzea. 

3. Arloak elkarren arteko sakoneko lotura duten 

esperientzia-esparrutzat hartu behar dira, eta, beraz, 

ikaskuntza egoera globalak, adierazgarriak eta bizigarriak 

sortzea sustatzen duen hezkuntza planteamendua beharko da, 

horiek osatzen dituzten elementu guztien artean loturak 

ezartzen laguntzeko.  

4. Hezkuntza Departamentuak arauz ezarriko duenaren 

arabera, ikastetxeek eskola ordutegiaren zati bat curriculuma 

euskaraz garatzeko erabili beharko dute, A hizkuntza 

ereduaren kasuan, edo gaztelaniaz, D hizkuntza ereduaren 

kasuan.  

5. Era berean, ikastetxeek eskola ordutegiaren zati bat 

curriculuma atzerriko hizkuntzan garatzeko erabiltzen ahalko 

dute. 

10. artikulua. Konpetentziak, metodo pedagogikoak, 

ebaluazio irizpideak, oinarrizko jakintzak eta ikaskuntza 

egoerak.  

1. Hauek dira gako-konpetentziak, etapa osorako komunak 

direnak:  

 - Hizkuntza komunikaziorako konpetentzia. 

 - Konpetentzia eleaniztuna. 



 

 - Matematika konpetentzia, eta zientzia, teknologia 

eta ingeniaritza konpetentzia. 

 - Konpetentzia digitala. 

 - Konpetentzia pertsonala, soziala eta ikasten 

ikastekoa. 

 - Herritar konpetentzia. 

 - Ekimenerako konpetentzia. 

 - Kulturaren kontzientzia eta adierazpenerako 

konpetentzia. 

2. Foru dekretu honen I. eranskinean jasotzen dira gako-

konpetentzia horiek, bai eta horiek bereganatzen laguntzeko 

modu batzuk.  

3. II. eranskinean arlo bakoitzaren konpetentzia 

espezifikoak ezartzen dira, etaparen bi zikloetarako komunak 

direnak, bai eta arlo bakoitzean ziklo bakoitzerako ezartzen 

diren ebaluazio irizpideak eta oinarrizko jakintzak ere. 

4. Ikastetxeek bi zikloetarako diseinatu eta ezarritako 

metodo pedagogikoen helburua izanen da haurren autoestimua 

eta gizarteratzea sustatzea, esperientzietan, jardueretan eta 

jolasean oinarrituta, goxotasun eta konfiantza giroan. 

5. Konpetentziak bereganatu eta garatzeko, hezkuntza 

taldeak ikaskuntza egoerak diseinatuko ditu, III. eranskinean 

orientabide gisa ezartzen diren printzipioei jarraikiz.  

11. artikulua. Tutoretza-lana. 

1. Haur Hezkuntzan tutoretza-lanak ikasleen banako eta 

taldeko hezkuntza prozesuan lagunduko du eta, era berean, 



 

elkarrekiko begirunea eta berdinen arteko lankidetza 

sustatuko du, arreta berezia jarriz genero berdintasunari.   

2. Tutoretza-lanaren bidez koordinatuko da hezkuntza 

arloko esku-hartzea eta etengabeko harremana izanen da 

gurasoekin edo legezko tutoreekin, Hezkuntzarako Eskubideari 

buruzko uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren 4.1.d) eta g) 

artikuluan aitortzen diren eskubideen erabilera errazteko.  

12. artikulua. Ebaluazioa.  

1. Ebaluazioa globala, jarraitua eta prestakuntzakoa 

izanen da. Zuzeneko behaketa sistematikoa izanen da ebaluazio 

prozesuaren teknika nagusia. 

2. Etapa honetako ebaluazioaren helburua izanen da haur 

bakoitzaren hasierako baldintzak eta bilakaeraren erritmoa 

eta ezaugarriak identifikatzea. Horretarako, 

erreferentziatzat hartuko dira arlo bakoitzean ziklo 

bakoitzerako ezarritako ebaluazio irizpideak. 

3. Ebaluazio prozesuak lagundu beharko du irakaskuntza 

eta ikaskuntza prozesuan, erabilitako estrategia 

metodologikoen eta baliabideen egokitasuna baloratuz. Helburu 

horrekin, inplikatutako profesional guztiek ebaluatuko dute 

beren hezkuntza jarduna. 

4. Gurasoek eta legezko tutoreek parte hartu eta lagundu 

beharko dute beren seme-alaben edo tutoretzapeko haurren 

hezkuntza prozesuaren bilakaeran, ebaluazioari dagozkion 

erabakien berri izan beharko dute eta elkarlanean aritu 

ikastetxeekin, haurren hezkuntza aurrerapenari laguntzeko 

haiek hartzen dituzten neurrietan. 



 

5. Ebaluazio agiriak Hezkuntza Departamentuak arauz 

ezartzen dituenak izanen dira. 

13. artikulua. Banako desberdintasunei arreta jartzea. 

1. Banako arreta izanen da irakasleen eta hezkuntza 

arloko gainerako profesionalen hezkuntza ekintzarako ohiko 

gidalerroa. 

2. Hezkuntza arloko esku-hartzean aintzat hartuko da 

ikasleen aniztasuna, eta hezkuntza jarduna haur bakoitzaren 

ezaugarri, behar, interes eta estilo kognitibora moldatuko 

da; haur bakoitzaren eskola bilakaeran eragina izan dezaketen 

ezaugarriak identifikatuko dira, ikasle guztien inklusio 

erabatekoa ziurtatzeko helburuarekin.  

3. Hezkuntza Departamentuak arautzen duenarekin bat, 

ikastetxeek prozedura batzuk ezarriko dituzte irakaskuntza 

eta ikaskuntza prozesuetan gerta daitezkeen zailtasunen 

detekzio goiztiarra eta prebentzioa ahalbidetzeko, esku-

hartze goiztiarra erraztuko duten plan eta programen bidez. 

Era berean, Hezkuntza Departamentuak lagunduko du ikasle 

horiek artatzen esku hartzen duten sektore guztien 

koordinazioan. 

4. Ikastetxeek neurri egokiak hartuko dituzte hezkuntza-

laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleentzat. 

5. Horrekin batera, hezkuntza-premia bereziak dituzten 

haurren ezaugarri eta behar pertsonaletarako hezkuntza 

erantzun egokiena ezarriko dute. 

6. Hezkuntza Departamentuak, haurren banako 

desberdintasunak kontuan hartuz, zeinu-hizkuntza espainiarrak 

sartzen ahalko ditu bere hezkuntza eskaintzan.  



 

14. artikulua. Ikastetxeen autonomia.  

1. Hezkuntza Departamentuak ikastetxeen autonomia 

pedagogikoa eta antolaketakoa sustatuko du, eta talde-lanaren 

eta hezkuntza jardunetik abiatutako ikerketa lana egitearen 

alde eginen du.  

2. Haur Hezkuntza irakasten duten ikastetxe guztiek foru 

dekretu honen 2.2 artikuluan aipatzen den proposamen 

pedagogikoa jaso beharko dute beren hezkuntza proiektuan. 

3. Ikasle guztien prestakuntza prozesuaren 

jarraitutasuna eta trantsizio eta bilakaera positiboak 

bermatzeko, curriculumaren garapenean jasoko da bi zikloen 

arteko beharrezkoa den jarraitutasuna eta etapa honen eta 

Lehen Hezkuntzaren artekoa; horretarako, bi etapetako 

hezkuntza langileen arteko koordinazio estua beharko da. 

Helburu horrekin, etapa bukatzean tutoreak txosten bat eginen 

du ikasle bakoitzaren garapenaz eta beharrez. 

4. Hezkuntza Departamentuak ziurtatuko du egun zikloak 

irakasten dituzten ikastetxeetako talde pedagogikoen arteko 

koordinazioa, bai eta horien eta Lehen Hezkuntzako 

ikastetxeen artekoa ere. 

5. Gurasoen edo legezko tutoreen funtsezko erantzukizuna 

errespetatzeko, etapa honetan Haur Hezkuntzako ikastetxeak 

lankidetza estuan arituko dira haiekin, horretarako behar 

diren neurriak ezarriz. 



 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

Lehen xedapen gehigarria. Ezarpena eta ordutegia. 

Hezkuntza Departamentuak foru agindu baten bidez 

arautuko ditu irakaskuntza hauen ezarpena eta ordutegia.  

Bigarren xedapen gehigarria. Erlijio irakaskuntzak Haur 

Hezkuntzako bigarren zikloan. 

1. Erlijio irakaskuntzak Haur Hezkuntzako gutxieneko 

irakaskuntzen antolamendua ezartzen duen otsailaren 1eko 

95/2022 Errege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian 

xedatutakoak arautuko du. 

2. Ikastetxeek behar diren antolaketa neurriak hartuko 

dituzte, gurasoek edo tutoreek beren seme-alabek edo 

tutoretzapeko haurrek erlijio irakaskuntzak egitea aukeratu 

badute, ikasle horiek behar bezalako hezkuntza arreta jaso 

dezaten. 

Hirugarren xedapen gehigarria. Nafarroako Gobernuaren 

titularitatekoak diren eta hiru urtetik beherako haurrak 

artatzen dituzten ikastetxeak.  

1. Foru dekretu honen bidez onetsitako curriculuma 

aplikatuko da Nafarroako Gobernuaren titularitatekoak diren 

eta hiru urtetik beherako haurrak artatzen dituzten 

ikastetxeetan.  

2. Ikastetxe horiek Nafarroako Gobernuaren Erabakiaren 

bidez sortuko dira eta Haur Eskolak deituko dira. 



 

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK 

Xedapen indargabetzaile bakarra.  Arauak indargabetzea. 

1. Indargabetzen da martxoaren 19ko 23/2007 Foru 

Dekretua, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako 

bigarren zikloko irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena. 

2. Indargabetzen dira Nafarroako Foru Komunitatean Haur 

Hezkuntzako lehen zikloa arautu eta hori ematen duten 

ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren 

hezkuntza edukiak ezartzen dituen martxoaren 26ko 28/2007 

Foru Dekretuaren Atariko Tituluaren 3. artikulua, I. titulua 

eta eranskina. 

3. Indargabetzen dira foru dekretu honetan 

ezarritakoaren kontrakoak diren maila bereko edo apalagoko 

arau guztiak. 

AZKEN XEDAPENAK 

Azken xedapenetako lehena. Ezartzeko egutegia. 

Foru dekretu honetan xedatutakoa 2022-2023 ikasturtean 

ezarriko da. 

Azken xedapenetako bigarrena. Arau garapena. 

Ahalmena ematen zaio Hezkuntzako kontseilariari foru 

dekretu honetan ezarritakoa betearazi eta garatzeko behar 

diren xedapen guztiak eman ditzan. 

Azken xedapenetako hirugarrena. Indarra hartzea. 

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean 

argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra. 


