U

DAL HAUR ESKOLAREN ARAUDIA

1. ARTIKULUA.Araudi honen xedea haur eskolaren udal zerbitzua arautzea da, giza- eta hezkuntza- zerbitzua dena, emakida
bidez zuzeneko gestioz eskainitakoa, haurrari bere beharren araberako eskolaurreko hezkuntza emanez, teknika
pedagogiko egokienez baliatuz eta bere hezkuntza haurra inguratuta dagoen kultur-girora egokituz.
Komunitate-zerbitzu denez, haur Eskola Ordiziako haur guztientzat irekita dago, herri guztiaren beharrak asetu
beharko dituena, plaza kopurua izanik muga bakarra.
Herriaren eskaera kontuan hartuz, Zentroak eskualdeko herrietako haurrei ere eskaini dezaieke zerbitzua.
Haur eskolaren joera honako hau izango da:
a) Hezkuntzari dagokionez, metodo pedagogiko egokienak eta bizi duen kultur-giroa hartuko dira kontuan. Aldi
berean, gure hizkuntzak duen egoeraz jabeturik, haurrek txiki-txikitatik euskara ikas dezaten tresna edo baliabide
egokia izango da.
b) Beste haur eskola batzuren esperientziak ezagutu eta alor honetan izaten diren aurkikuntzak.
c) Behar fisikoei erantzuna eman, hala nola, elikadura egokia, osasun araketa eta zainketak maiz-maiz, familia
eta eskolako hezkuntzaren arteko traumak ekiditu, sormena lantzea, etab.
Honako hauek izango dira haur eskolaren identitate-ezaugarriak:
a) Zentroaren funtzionamendua demokratikoa eta anitza da, hezkuntzaren helburuak lortzeko funtsezko
protagonista izango dira guraso eta tutoreak eta hauen partaidetasuna bultzatuko da.

b) Zentroaren irakaskuntza-hizkuntza euskara izango da eta dagokion metodologiaren bidez, hizkuntza
hori irakatsiko da, baita ama-hizkuntza euskara ez duten haurrei ere.
c) Zentroak izaera laikoa eta pluralista izango du, guraso eta hezitzaileen iritzi filosofiko, politiko edo
erligioso errespetatuz eta inolako eskolatze-jokaerarik gabe.
d) Zentroa gainerako hezkuntza-zentroekin koordinatuko da, bakoitzak duen autonomiaren barruan
esperientziak elkar trukatzeko, elkarrekiko informazio eta lankidetzaren berri emateko.
e) Beren seme-alabek hezitzen jarraitu behar duten hezkuntza-zentroa aukeratzeko askatasuna
bermatuko die Zentroak guraso eta tutoreei.
f) Beste hezkuntza-ataletan lanean ari diren hainbat hezkuntza-saretako ikastetxeekin ez du inolako
menpekotasun fisiko, langile- edo antolakuntzakorik izango.
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2. ARTIKULUA.Haur eskolan tokia eskatzen dutenek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
a) Eskaera-orria behar bezala beteta ekarri, horrekin batera infekzio-, nerbio- edo gaisotasun konbultsiborik ez
duela ziurtatzen duen mediku-agiria.
b) Haurrak hartu dituen txertoak adierazi. Gora-behera bereziengatik, haurrak dagozkion txertoak hartu ez
baditu, hori eragozten duen arrazoia azaltzen duen mediku-agiria ekarri beharko du eta zentroko osasunlangileek erabakiko dute onartu ala ez.
c) Dirua kobratzeko ezarritako dagoen sistema onartu eta eskura jarri Banketxe edo Aurrezki Kutxako kontu
korronte edo libreta zenbakia.
3. ARTIKULUA.Haur eskolako ikasturtea irailean hasten da eta uztailean bukatu, abuztuan oporrak izanik. Ikasturtea behar den
denboraz planifikatzeko eta mota guztitako aurrikuspenak egiteko, aurrematrikulazio epea ezarriko da, martxoamaiatza inguruan, hurrengo ikasturtean hasteko moduan dauden haurren izenak hartzeko, hau da, irailean
hasteko moduan daudenentzako, matrikula-epea prentsa bidez jakinaraziko da.
Gainerako haurren kasuan, matrikulazioa ikasturtean zehar egingo da, haur eskolan sartu behar duten eguna
kontuan hartuz eta derrigorrezko izango da egun hori baino lehenago haurra matrikulatzea; modu horretan
bigarren eta hirugarren gelan sartu beharreko haurrak matrikulatzea ekiditeko ahal den neurrian, haurra bera eta
gelaren dinamika kontuan hartuz.
4. ARTIKULUA.Haurra haur eskolara ohitzeko egokitze-prozesua egitea derrigorrezkoa da eta bertako hezitzaileek finkatuko dute
haurraren egokitzapena; zentzuzko denbora igaro ondoren haurra ez bada zentrora egokitu eta lortzeko aukera
gutxi dagoela ikusten bada, bere etxera bidaliko da, aldez aurretik zentroaren arduradunak planteatuta.
5. ARTIKULUA.Onarpenerako irizpideak:
Haurrak matrikulatzen diren neurrian onartuko dira, herrian bertan jaiotakoak izan ezik, hauek lehentasuna
izango baitute.
Hala ere, irizpide horien arabera, onartu ez den kasuetako bat berezitzat joko balitz, Eskolaren Zuzendaritzari
legokioke proposamena egitea, aldez aurretik hezitzaile eta gizarte langilearen txostenak kontuan izanik.
Zer jotzen da egoera berezitzat:
1.- Haur berezia: bere egoera fisiko edo sikikoarengatik mota honetako dinamikan sartzea aholkatzen denean.
2.- Famili-egoera: bai sozioekonomikoa, bai familiakoa, horrek tratamendu berezia eskatzen duenean.
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Haur eskolan onartzen ez diren haurrekin zerrenda bat egingo da aipatu irizpideen arabera eta ikasturtean zehar
hutsune bat gertatzen denean ordenari jarraituko zaio. Inolako bajarik sortuko ez balitz, behin izena emateko
epea zabaltzen denean berriro ere izena eman beharko lukete, aurretik lortutako eskubideak galduz.
Urte batean eskolan ibilitako haurrek hurrengo ikasturtean ez badira egon behar, izena emateko epe berean baja
horren berri eman beharko dute. Ikasturtean zehar sor daitezkeen bajak direla eta diru kontuetarako, Zerbitzuaren
prezio publikoa arautzen duen Ordenantza erabiliko da.
6. ARTIKULUA.Hiru hilabetetik hiru urte bitarteko haurrak onartuko dira, hau da, eskola zikloan sartzeko adina duten artekoak.
Aldi berean, aurreko atalean azpimarratutako eskaera beteta izateko, 3tik 6 urte bitarteko haurren laguntza-behar
osagarriak bete ditzake, hau da, beste ikastetxe batzutara joan arren, haur eskolako jangela eta aisialdi zerbitzuaz
baliatzen diren haurrena.
7. ARTIKULUA.Zerbitzuaren orduak: goizeko 7etatik arratsaldeko 7ak arte.
8. ARTIKULUA.Haur eskolan zerbitzuak eskaintzeagatik sortutako kuota edo tarifak Udalak ezarriko ditu Osoko Bilkuran eta
prezio publikoak direnez, Legean ezarritako arauen arabera aldagarriak izan daitezke.
9. ARTIKULUA.Hezitzaileak dagozkien gelatan honela banatuko dira:
- 0tik urtebete arteko ak: 6-8 haur
- Urtebetetik 2 urte arte: 10-12 haur
- 2 urtetik 3 urte arte: 14-16 haur
Elikadura, garbitasuna, eta antzeko zerbitzuek behar adina langile izango dituzte.
10. ARTIKULUA.Haurraren hezkuntzarekin harreman zuzena dutenak gurasoak direnez, haur eskolak komeni den moduan
funtzionatzeko behar den kudeaketan gurasoen partaidetza bideratuko duten organo eta bideak sustatuko dira,
hezkuntza-lana zerbitzuko profesionalen ardura dela kalterik gabe.
11. ARTIKULUA.Zuzendaritza Batzordea eratuko da,udal zerbitzuaren identitate-ezaugarriak eta helburu nagusiak betetzen direla
egiaztatzeko xedea duena.
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Honako hauek osatuko dute Zuzendaritza Batzordea:
Zentroaren zuzendaria.
Hezitzaileen 3 ordezkari.
Gurasoen 3 ordezkari.
Udaleko 2 ordezkari.
Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean aukeratuko du Lehendakaria eta Idazkaria.
Bilera eratzailean Zuzendaritza Batzordeak komenigarritzat jotzen dituen funtzionamendurako arauak onartuko
ditu.
Batzordeak gutxienez urtean bitan egingo ditu bilerak, eta bere eginkizunak honako hauek izango dira:
a) Hezitzaileen irizpideak eta haur eskolaren helburuak jasoko dituen urteko plangintza ezagutu eta berretsi.
b) Urteko memoria ezagutu.
c) Erakundearen balantzea ezagutu.
d) Zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen Ordenantzari dagozkion tarifak gainbegiratzea proposatu Udalari,
zerbitzuaren Erakunde Emakidadunak ezarritako eskubideen kalterik gabe.
e) Zerbitzua hobetzeko balioko duten Araudi honen aldaketak proposatu Udalari.
f) Udala eta emakidadunaren artean kontratua interpretatu eta jarraipenean sortzen diren gaiak ezagutu.
12. ARTIKULUA.Irakasle edo hezitzaile taldea haur-talde guztietako hezitzaileez osatua izango da, hauek beharrezko ikusten
dituzten adituekin. Hezkuntza aldearekin zerikusia duen guztiaz arduratuko dira eta horretan eragina izan
dezaketen faktoreekin.
13. ARTIKULUA.Funtzionamendu-arauak:
A) Orokorrak:
1.- Indarreko ordu, zerbitzu eta tarifak haurra onartzen den momentuan jakinaraziko zaizkie gurasoei. Horrekin
batera, oinarrizko funtzionamendu-arauak azaltzeko agiria banatuko zaie.
2.- Aurrikusitako helburu, programa eta zerbitzuak gutxienez urtero gainbegiratuko dira, egoeraren bat aldatzen
bada gomendagarria bada.
3.- Asistentzia-hutsegiteak zentroari jakinarazi beharko zaizkio eta arrazoitugabeak direnean araudi honen
diziplina-erregimenean ezarritakoa erabili daiteke, betiere hutsegite horiek haurra zentrora egokitzeko prozesuan
eragina badute.
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B) Medikuntza-osasunezkoak:
1.- Osasun-Mediku titularraren erantzukizuna izango dira zentroko haurren osasun-baldintzak, horri buruz hartu
beharreko neurri guztien berri emango du.
2.- Haurrea zentrora etortzean mediku-ziurtagiria ekarri beharko du. Osasun egoera onean ez dauden haurrak ez
dira zentroan onartuko, ez behintzat duen gaisotaunak beste haurrekin elkarbizitzeko arazoak ez dizkiola sortzen
egiaztatzen ez duen bitartean.
14. ARTIKULUA.Araudi honetan ezarritako arau-hausteak isunekin zigortu ditzake udalak, Zuzendaritza Batzordeak aurrez
jarritako espedientea eginik, lege barruan baimendutako mugen barruan.
AZKEN XEDAPENA
1.996ko Irailaren 26ean egindako bileran Osoko Bilkurak onartutako araudi hau, 7/85 Legearen 70.2 artikuluan
aurrikusitakoaren arabera sartuko da indarrean eta aldatzea edo ezereztea proposatzen den bitartean indarrean
jarraituko du.
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