UDAL TITULARTASUNEKO HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO IKASTETXEEN
FINANTZAKETA EREDUAREN LABURPENA
Udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeak honakoen ekarpenekin
finantzatzen dira:
•

Hezkuntza Departamentuarenak.

•

Toki entitateenak.

•

Familienak

Horretarako, Hezkuntza Departamentuak urtero lankidetza hitzarmenak sinatzen ditu toki
entitateekin.

Foru Dekretu honek arautzen dituen diru-laguntzen onuradun izaten ahal dira Haur
Hezkuntzako ikastetxeen titularrak diren toki entitateak, baldin eta ikastetxe horiek ikasturtea hasi
aurretik sortu badira martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuan ezarritako baldintzak betez edota
uztailaren 25eko 72/2012 Foru Dekretuko lehen xedapen iragankorrari jarraituz.

Uztailaren 25eko 72/2012 Foru Dekretuko lehen xedapen gehigarrian aipatzen diren
ikastetxeen titulartasuna duten toki entitateek Hezkuntza Departamentuak deitutako diru-laguntzak
jasotzeko aukera izanen dute, aurreko atalean sartzen diren toki entitateentzako diru-laguntzak
baimenduak izan eta gero. Zenbateko osoa eta diru-laguntzak banatzeko modua xede horretarako
onetsiko diren oinarri arautzaileetan finkatuko dira.

A) Hezkuntza Departamentuak diruz laguntzen ahal dituen kontzeptuak
1. Kudeaketaren finantzaketa, langileak eta funtzionamendua

Ikastetxeak kudeatzeko finantzaketa urteko moduluen arabera ezarriko da; abuztuaren
27ko 79/2012 Foru Aginduko eranskinean azaltzen dira modulu horiek. Ikastetxeak dituen unitate
kopuruaren eta eskola-ordutegi motaren arabera, Hezkuntza Departamentuaren, toki entitateen
eta familien ekarpenak osotara hartzen dituen modulua aplikatuko da.

Toki entitateen ekarpena urteko modulu aplikagarriaren %25a izanen da gehienez eta, oro
har, toki entitateek beren gain hartuko dituzte urteko modulu aplikagarritik gora sortzen diren
kostuak. Gainera, oro har, toki entitateek beren gain hartuko dituzte Foru Komunitateko
administrazioak bere gain hartzen ez dituen gastuak, ondoko egoeren ondorioz direnean:
- Urteko modulutik gora hazitako kostuak.
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- Eskolatze tarifen murrizketak, dagokion araudian ezarritakoak baino handiagoak badira.
- Martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretuan ezarritako ratioak baino txikiagoak izatea, salbu
eta Foru Agindu hau indarrean sartu aurretik eraikitako ikastetxeetan toki faltagatik bada, toki
entitateek hala erabaki dutelako; halakoetan beren gain hartu beharko dute eskeini ez diren
ikaspostuen kopuruari legokiokeen gehienezko tarifaren kostua. Ratioen murrizketa hori
Hezkuntza Departamentuari jakinarazi beharko zaio, plangintza egokia egiteko.
- Erregularizazio prozesuaren ondoriozko bat ez-etortzeak, desbideratzea izan delako toki
entitateak emandako datuetan oinarriturik egindako ikasturte hasierako plangintzako
estimazioen eta benetan egiaztatutakoaren artean.
- Behin betiko plangintza baimendu ondoren, eskolatze bajak gertatu eta ezin bada durulaguntzarako eskubidea ematen duen unitatea osatu, gutxieneko haur kopurua ez dagoelako,
toki entitateak bere gain hartuko ditu unitate horri dur-laguntzaren gai izateko falta zaion haur
kopuruaren tarifak, gehieneko tarifari dagokion zenbatekoan, egoera horrek iraun bitartean.

Hezkuntza Departamentuak ematen duen kopurua formula hau aplikatzearen ondorioz ateratzen
da: urteko modulu aplikagarria, ken toki entitateak egin beharreko ekarpena, ken familiek haurrak
eskolatzeko ordaindu beharreko tarifak (familien tarifei buruzko araudiaren arabera).

Toki entitateak diru-laguntzak edo laguntzak jasotzen baditu edozein administraziotik zein
beste entitate publiko edo pribatuetatik, eta osotara ikastetxearen diru-sarrerak gastuak baino
gehiago badira, Hezkuntza Departamentuaren diru-laguntzaren zenbatekoa gehiegizko kopuru hori
beste murriztuko da.

2. Jantokiaren finantzaketa

Abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduko eranskinean ezarritako moduluetan ez dira
sartzen jantoki zerbitzuaren gastuak. Edonola ere, zerbitzu hori ematen duten ikastetxeetan
zerbitzu hori familien (tarifei buruzko indarreko foru aginduaren arabera) eta Hezkuntza
Departamentuaren kargura ordainduko da. Familien benetako ekarpenaren eta zerbitzuaren
benetako

kostuaren

(menua

+

laguntzailea)

arteko

aldea

finantzatzen

du

Hezkuntza

Departamentuak. Erabiltzaile bakoitzeko onartzen den gehieneko gastua hau da: hileko gehieneko
tarifa bider zerbitzua erabiltzen den hil kopurua.

3. Hezkuntza premia berezien finantzaketa

Hezkuntza premia bereziak dituzten haurrentzako laguntza beharra atzeman eta baloratu
ondoren (NHBBZko teknikariek eginen dute hori), Hezkuntza Departamentuak diru-laguntza osoa
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emanen du behar diren laguntzaileak ordaintzeko (gehienez ere 3 haur hezitzaileko), abuztuaren
27ko 79/2012 Foru Aginduko eranskinean ezarritako moduluen arabera.

B) Hezkuntza Departamentuari dagokion diru-laguntza (kudeaketa gastuetarako, jantokirako
eta hezkuntza premia berezietarako) ordaintzeko prozedura.

Hezkuntza Departamentuaren diru-laguntza hiru epetan ordainduko da. Lehen ordainketa,
ikasturteari dagokion diru-laguntza osoaren %20a gehienez, ikasturtea hasi ondorengo urteko
urtarrilean eginen da, salbu eta ekitaldi horretako aurrekontua erabilgarri ez badago hilabete
horretan. Bigarren ordainketa, ikasturteari dagokion diru-laguntza osoaren %80a arte, urte horren
lehen hiruhilabetean eginen da. Gainerako %20a ikasturtea bukatu ondorengo urteko urtarrilean
ordainduko da, ekitaldi horretako aurrekontua hilabete horretan erabilgarri badago behintzat, eta
jasotako diru-laguntzak aurretik erregularizatu ondoren. Horretarako toki entitateak bukatutako
ikasturtean izandako diru-sarrera eta gastuen frogagiriak bidali beharko ditu, betiere urte
bakoitzeko irailaren 1a baino lehenago.
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