HAUR ESKOLA BAT SORTZEKO PROZEDURAREN TRAMITAZIOA

Administrazio Publiko batek Haur Eskola bat sortu nahi badu, abian jarri baino sei hilabete
lehenago, eskaera aurkeztu beharko du Hezkuntza Azpiegituren Zerbitzuan, Hezkuntza
Azpiegituren zuzendari nagusiari zuzendua, edozein erregistro publikoren bitartez eta martxoaren
26ko 28/2007 Foru Dekretuko 22. artikuluaren eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen arabera
(EAO, 1993ko urtarrilaren 13koa). Eskaera horretan ondoko datuak agertuko dira eta ondoko
agiriak erantsiko zaizkio:

1. Eskolaren titulartasuna izanen duen administrazio publikoa eta horren IFZ.

2. Administrazioaren izenean aritzen den pertsona. Eskolaren titulartasuna izanen duen
administrazioaren ordezkaritza aitortzen dioten agiriak aurkeztu behar dira.

3. Herriko edo eskualdeko ikaspostu beharren azterketari eta eskaintzaren planifikazioari
buruzko txostena. Atal hauek izanen ditu, gutxienez:
•

Eragin-gunea.

•

Biztanleriaren datu orokorrak. Datu horien artean eman behar da azken hiru urteetan
izandako jaiotza kopurua.

•

0 eta 3 urte bitarteko haurrentzako ikaspostu beharren egungo betetze maila, herriko
Lehen Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan.

•

Esanguratsuak izan daitezkeen beste datu demografiko batzuk: immigrazioa, erroldaren
hazkunde/murrizte aurreikuspenak, haurrak zaintzeko ohiturak, etab.

•

Bestelako datuak.

4. Proposatutako ikastetxearen izen zehatza.

5. Kokapen geografikoaren datuak: ikastetxea zein herri, kale eta kale-zenbakitan egonen den
kokatua esan behar da.

6. Zein ikasketatarako eskatzen den baimena, zein adineko haurrei zuzenduko zaien zehaztuz.

7. Sortu nahi den unitate kopurua eta adin bakoitzean sortu nahi diren ikaspostuak.

8. En cuanto a las instalaciones (tendrán asesoramiento previo en los teléfonos 848 426547), se
deberá presentar la siguiente documentación que acredite que cumplen los requisitos físicos
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que exige el Art. 16 del Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, cuando se trate de creación
definitiva o los que establece la Disposición transitoria primera del Decreto Foral 72/2012, de
25 de julio, cuando se solicite la creación para tres años.

9. Eskala-planoak (uneko konfigurazioarekin) aurkeztu behar dira, arkitekto batek sinatuak eta
arkitektoen elkargoak bisatuak, gutxieneko ezaugarri hauekin:

-

Oinplanoak izan behar dira, ahal dela 1/100 eskalan marraztuak (inoiz ez eskala
txikiago batean).

-

Si los planos de planta no son suficientes para comprender el estado actual o la
propuesta, y no es posible comprobar el cumplimiento de lo exigido en el D.F. 28/2007,
de 26 de marzo, cuando se trate de creación definitiva o los que establece la
Disposición transitoria primera del Decreto foral 72/2012, de 25 de julio, cuando se
solicite la creación para tres años, se deberán presentar los correspondientes planos
de alzado, secciones….etc. o lo que se considere necesario.

-

Oinplanoetan espazio bakoitzaren azalera erabilgarria eta erabilera adierazi beharko
dira. Ikasgeletan adina eta unitate kopurua ere adierazi beharko dira (adibidez: 1-2
urteko haurren unitate 1eko ikasgela – 35 metro koadro). Komunetan altzariak eta
aparatu sanitarioak marraztuko dira. Planoetan kanpoko eta barneko ate eta leihoen
kokapena, neurria eta zabaltzeko modua irudikatu beharko da.

-

Ikastetxearen baldintzak behar bezala ulertze aldera, kokapen-plano bat erantsi
beharko da. Kokapen-planoan adierazi behar dira eraikin mugakideetan baimendutako
jarduerak (adibidez: merkataritza lokala, taberna... etab.).

10. Eraikinaren jabegoaren egiaztagiria edo ukitutako eraikinak erabiltzeko eskubidea justifikatzen
duen titulu juridikoa, eta titulu juridikoaren barnean sartzen den erabilera epea.

11. Ziurtagiri bat, arkitekto batek edo behar bezala gaitutako beste profesional batek sinatua eta
arkitektoen elkargoak edo behar den lanbide elkargoak bisatua espazioak eta instalazioak
indarreko araudiaren arabera egokiak direla esanez, osasunari, higieneari, segurtasunari eta
oztopo arkitektonikoak kentzeari dagokionean.

12. Langileen zerrenda, bakoitzaren tituluen egiaztapenarekin, edo ikastetxea zabaldu baino
hilabete lehenago aurkezteko konpromisoa. Irakasleen tituluak aurkezten badituzte, kopiak
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jatorrizkoekin behar bezala konpultsatuta aurkeztu beharko dira. Profesionalen titulazioak
ikastetxeen gutxieneko betebeharrei buruzko otsailaren 12ko 132/2010 Errege Dekretuko 8.
artikuluko 1. eta 2. puntuan eskaturikoak izanen dira

13. Altzariei eta ekipamenduari buruzko egiaztagiriak, edo horiek ikastetxea zabaldu aurretik
aurkezteko konpromisoa. Ekipamenduaren proiektua, bertan adierazi beharko delarik:
•

Gela edo areto bakoitzeko altzariak eta ekipamendua.

•

Altzarien eta ekipamenduaren ezaugarri teknikoak, eskaturiko betebehar teknikoak
betetzen direla egiaztatzeko.

13. Hezkuntza proiektua, edo ikastetxearen sorreratik aurrerako lehenengo ikasturtean zehar
aurkezteko konpromisoa
14. Kudeaketa proiektua, edo ikastetxearen sorreratik aurrerako lehenengo ikasturtean zehar
aurkezteko konpromisoa
15. Ikastetxearen antolamendu eta funtzionamendu arauak, edo ikastetxearen sorreratik aurrerako
lehenengo ikasturtean zehar aurkezteko konpromisoa.
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