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29/2002 GOMENDIOA, UZTAILAREN 8KOA, EUSKO JAURLARITZAKO 
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILARI EGINA, 
ZERO ETA HIRU URTE BITARTEKO HAURREN HEZKUNTZAKO 
LEHEN ZIKLOAN LEHENTASUNEZKO ESKOLATZEAREN AGINDUA 
BETE DEZAN, AGINDU HORI EZARRITA BAITAGO IKASLEAK 
ONARTZEKO ARAUDIAN ETA HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK 
DITUEN IKASLERIARI HEZKUNTZA-ERANTZUNA EMATEKO 
ARAUDIAN. HALABER, BAT ETORRI BEHARKO DU EUSKAL ESKOLA 
PUBLIKOAREN LEGEAK ZIKLO HORI PIXKANAKA EZARTZEKO 
FINKATUTA DITUEN LEHENTASUNEKIN. 
 

Aurrekariak 
 

1. Hezurretako displasia eta heldutasunean atzerapena duen haur baten amak 
Ararteko erakundera jo zuen, bada, bere ustez, EAEko ikastetxe publiko batean 
bi urteko ikasleak onartzeko prozesuan ez ziren kontuan hartu bere semearen 
hezkuntza-premia bereziak. 

 
2. Kexa jaso ondoren, eta gure jarduera bideratzeko beste daturik ez genuenez, 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailera jo genuen, ikastetxe horretan 
ikasleak onartzeko zehatz-mehatz zein prozesu erabili zen jakiteko. 

 
3. Lehen erantzunean, sail horren arduradunek hauxe besterik ez ziguten adierazi: 

errespetatu zirela ikasleak onartzeko araudian sarrera-eskabide guztiei 
erantzuteko plaza nahikorik ez dagoen kasuetarako ezarritako irizpideak, beste 
berezitasunik gabeko prozesu bat izango balitz bezala. Horrela, ez zuten 
ezertxo ere aipatu ume horrek izan ditzakeen hezkuntza-premia bereziez, ezta 
ere ikastetxe horretako onartze-prozesuan premia horiek izan zezaketen 
eraginaz. 

 
4. Pentsa daitekeenez, hasierako jarrera hori ikusita, erakunde honek berriro idatzi 

behar izan zion Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari, zera 
gogorarazteko: hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei lehentasunezko 
eskubidea aitortu behar diela, premia berezi horientzat baliabide egokiak 
dituzten eta fondo publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan sartzeko, eta, 
azken batean, berriro adieraz ziezagun zehazki nola tratatu zen haur horren 
eskabidea, izan ere, bere amak kexan adierazitakoaren arabera, haurrak 
hezkuntza-erantzun berezia behar baitu. 
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5. Bigarren eta azken idatzi horri erantzunez, Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailaren arduradun horiek berek hauxe adierazi digute hitzez hitz: "el 
derecho preferente a la escolarización (...) no lo es absoluto o por encima de 
cualquier otro alumno demandante de plaza, sino que debe conjugarse con la 
aplicación que la norma administrativa ha desarrollado en este sentido, el 
Decreto 14/1997, de 4 de febrero, por el que se regula la admisión de 
alumnos/as en los Centros Públicos y Privados Concertados de Educación 
Infantil, Educación Primaria y de Educación Secundaria, de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, al otorgar en su art. 26 una puntuación adicional a 
la ya obtenida por aplicación del criterio: Existencia de minusvalías físicas, 
psíquicas o sensoriales del alumno/a.  
El derecho preferente debe entenderse como la preferencia del alumno 
minusválido a la plaza, cuando éste se encuentra en igualdad de condiciones 
frente a otro alumno/a, es decir, que ha alcanzado idéntica puntuación a otro 
alumno/a, pero la puntuación adicional a añadir de 1 punto es lo que le 
conferiría el derecho preferente sobre otro u otros alumnos."  
 

Gogoetak 
 
1. Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen 8/1985 Lege Organikoak (LODE), 

uztailaren 3koak, zerbitzu izaerako eskubide horren edukia taxutu eta 
zehazterakoan, irizpide orokor batzuk ezartzen ditu, plaza nahikorik ez dagoen 
kasuetan, ikastetxe publiko eta pribatuetan ikasleak onartzeko erabili behar 
direnak. Horrela, hain zuzen 20.2 artikuluan, honako hauek finkatzen dira 
ikasleak onartzean lehentasuna duten irizpide gisa: familia-unitatearen urteko 
errentak, bizilekuaren hurbiltasuna eta, azkenik, ikastetxean beste anai-
arrebaren bat matrikulatuta egotea.  

 
EAEren eremuan, otsailaren 19ko 1/1993 Legeak, Euskal Eskola 
Publikoarenak, ikasleak onartzeko erregimenaren geroko garapena aipatu baino 
lehen, eta, ezinbestean, Estatuaren eskumeneko oinarrizko legeria errespetatuz, 
lehentasunezko irizpide berberak adierazten ditu 13.1 artikuluan.  

 
2. Hala ere, Auzitegi Gorenak epai askotan adierazi duenez -guztien adibidetzat, 

2000ko urtarrilaren 19ko Epaia, RJ 2000\368-, zera kontuan hartu beharra 
dago: "esta nominación expresa no excluye la posibilidad de que del conjunto 
del régimen constitucional y legal que rige la enseñanza pública no puedan 
extraerse otras que tengan un valor tan primordial como el de los enunciados 
y que por su naturaleza objetiva y la justificación que tienen desde el punto de 
vista de una razonable ordenación del ejercicio del derecho a la educación 
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consagrado en el art. 27 del Texto Constitucional pueden considerarse 
plenamente integrados en el mismo, sin afectar, por otra parte al imperativo 
igualatorio recogido en el artículo 14 de la Constitución."  

 
3. Horrela, kexa honi dagokionez, azaroaren 20ko 9/1995 Lege Organikoak berak 

-Ikastetxeen Parte-hartze, Ebaluazio eta Gobernuari buruzkoak- ohartarazten 
du hezkuntza administrazioek hezkuntza-premia bereziko ikasleen eskolatzea 
bermatu behar dutela fondo publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan, eta beti 
ikasleen banaketa orekatua mantendu behar dutela, ikasleen kopurua eta 
ezaugarri bereziak kontuan hartuz, integrazio-asmoa modu eraginkorrean gara 
dadin. 

 
Era berean, Euskal Eskola Publikoaren 13.2 artikuluak dioenez, beren 
hezkuntza-premia bereziengatik baliabide bereziak behar dituzten ikasleek 
lehentasuna izango dute baliabide horiek dituzten ikastetxeetan sartzeko.  

 
4. Bestalde, orain aipatu ditugun lege guztien geroko garapenari esker, zehaztu 

egin dira -benetan erabiltzeko- lehen adierazitako lehentasunezko irizpideak, 
eta, onartze-prozesuan nagusitzen diren irizpideei begira, irizpide haietako 
bakoitzak zer-nolako garrantzi erlatiboa duen adierazi da, eta osagarriak diren 
irizpide berriak ezarri dira, haiekin zuhurki konbinatzeko.  

 
Ildo horretan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren arduradunek beren 
erantzunean ondo asko ohartarazi dutenez, gure autonomia erkidegoan 
otsailaren 4ko 14/1997 Dekretuak arautu du (gero, urtarrilaren 23ko 9/2001 
Dekretuak aldatu zuen hori) haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren 
hezkuntzako ikasleen onarpena EAEko itundutako ikastetxe publiko eta 
pribatuetan, eta mugatu egin du sarrera-eskabide guztiei erantzuteko plaza 
nahikorik ez duten ikastetxeetan nahitaez kontuan hartu behar diren 
lehentasunezko irizpideetako bakoitzaren garrantzi erlatiboa. Gainera, xedapen 
horrek puntuazio gehigarrizko irizpide batzuk ere gehitu ditu, honako 
kasuotarako: 1) ikasleak edo bere gurasoetako batek ahalmen-urritasun fisiko, 
psikiko edo sentimenekoren bat izatea 2) bazkide-kooperatibakide izatea eta 3) 
eskola kontseiluak edo ordezkari gorenak askatasun osoz aintzat hartutako 
beste edozein zertzelada.  

 
5. Azkenik -eta hau da bereziki azpimarratu nahi dugun alderdia-, otsailaren 4ko 

14/1997 Dekretuak, laugarren xedapen iragankorrean, espresuki hauxe agindu 
du: "La admisión de alumnos(as) con necesidades educativas especiales (...) se 
llevará a cabo en las Delegaciones Territoriales de Educación, previa 
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valoración del equipo multiprofesional del correspondiente Centro de 
Orientación Pedagógica (COP), y oídos los padres y madres o tutores (as) de 
dichos(as) alumnos(as). Dicho equipo propondrá el lugar y las condiciones de 
escolarización con arreglo a los medios disponibles siendo prioritaria su 
admisión en aquellos Centros que cuenten con los recursos específicos 
adecuados para una correcta escolarización." 

 
Orobat, hezkuntza-premia bereziko ikasleei eman beharreko erantzuna berariaz 
arautzen duen dekretuak, hau da, ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuak, honako 
hau ezarri du: "la Administración educativa establecerá los criterios para la 
escolarización de dicho alumnado en los distintos niveles y etapas de la 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, reconociéndoles 
derecho preferente para su admisión en aquellos centros ordinarios sostenidos 
con fondos públicos que dispongan de los recursos adecuados para sus 
necesidades específicas o que resulten incluidos en la propuesta de 
escolarización formulada por el Equipo Multiprofesional y aprobada por la 
Administración Educativa, manteniendo una distribución equilibrada 
considerando su número y sus especiales circunstancias."  

 
6. Laburki aztertu ditugu ikasleen onarpenari buruzko erregimena arautzen duten 

lege-arauak; horien helburua ikastetxea aukeratzeko eskubidea indartzea da, 
irizpide objektibo batzuk ezarriz, plaza nahikorik ez dagoenean, ikastetxe 
publiko nahiz pribatuek hautaketa arbitrariorik egin ez dezaten. Orain, berriz, 
EAEko hezkuntza-errealitatea aztertzeko unea iritsi da, hiru urtetik aurrerako 
haurren eskolatzeari dagokionez, baita horiek hezkuntza-erantzun berezia behar 
dutenean ere. 

 
Hezkuntza-errealitate horrek, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 
berak bildutako datuen arabera, egoera lasaia islatzen du eta, zorionez, 
onartzeko prozesuetan ez da arazo edo gertakari berezirik azaldu, izan ere, 
eskolatze-maila ia orokorra da -unibertsala ez esateagatik-, eta irakaskuntza 
sarea osatzen duten ikastetxe askotan laguntzak eta behar adina baliabide 
dituzte. Horrela, otsailaren 4ko 14/1997 Dekretuan aurreikusitako irizpideak 
ezartzea, berez, nahikoa izaten da, hezkuntza-premia bereziko ikasleak 
lehentasunez eskolatzeko agindua betetzerakoan.  

 
7. Horrela, gure iritziz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak kexaren 

biderapenean emandako azken erantzunak -laugarren aurrekarian transkribatu 
dugunak- lehen azaldutako eskolatze unibertsalaren testuinguruan soilik izan 
dezake zentzua, hau da, sare publikoa osatzen duten ikastetxeetan erabat 
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zabaldutako laguntza eta baliabideak daudenean. Izan ere, halako testuinguru 
batean bakarrik ez dira erabili behar izango, agian, eskolatze berezi eta 
lehentasunezkoa gauzatzeko aukerak, laguntza-zerbitzuen irizpenaren arabera 
hezkuntza-premia bereziko ikasleen eskolatzea ziurtatu eta bermatzeko (ikasle 
horiei, hala badagokie, ahalmen urritua izateagatik soilik onartzen zaie 
puntuazio osagarri bat), eta orduan bakarrik izango da nahikoa onarpen-irizpide 
orokorrak ezartzea. 

 
8. Hala gertatuko ez balitz, alegia, onartzeko irizpide orokorrak ezartze hutsak 

egoera jakin batzuetan eskolatze egokia bermatuko ez balu, eta, beraz, ezta 
hezkuntza-premia bereziko ikasleei hezkuntza-erantzun egokia ematea ere, 
eskolatze berezia burutu beharko litzateke -irizpide orokorrak alde batera 
utzita-, onartutako legeriak lehentasuna ematen baitio ikasle horien eskolatzeari 
berariazko baliabide egokiak dituzten ikastetxeetan, eta ikasle horiei ziurtatu 
egin beharko litzaieke beren beharretara egokitutako baliabideak dituen 
ikastetxe batean lehentasunez sartzeko aukera. Osterantzean, bide berezi eta 
bereizia erabili ezean, ez luke inolako indarrik izango ikasle horiek eskolatzeko 
onartuta dagoen lehentasunak. 

 
Iritzi hori sendotzeko, otsailaren 4ko 14/1997 Dekretua eta ekainaren 23ko 
118/1998 Dekretua aipatzeaz gain lehen egin dugu hori-, bidezkoa iruditzen 
zait hona ekartzea, alderatutako aipu gisa, Hezkuntza Ministerioaren 
kudeaketa-alorrean gai honetaz dagoen araudia. Martxoaren 14ko 366/1997 
Errege Dekretuak, ikastetxea aukeratzeko erregimena arautzen duenak, hauxe 
dio 12.2 artikuluan: "La admisión de estos alumnos (hezkuntza-premia 
bereziak dituztenak) será objeto de un tratamiento singular, de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 
9/1995, de 20 de noviembre." Zehazkiago, 1997ko martxoaren 26ko Aginduak 
-horren bidez arautzen da ikastetxea aukeratzeko prozedura, eta baita ere haur 
hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako ikasleen onarpena, fondo 
publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan-, eskolatze-batzordeak aipatzean, 
hauxe dio 7.2 artikuluan: "Estas Comisiones adoptarán las medidas necesarias 
para facilitar la escolarización de los alumnos con necesidades educativas 
especiales (...) incluida la posibilidad de reserva de plazas cuando se 
considere necesario." Horrela, ikasle horien lehentasunezko eskolatzea trataera 
berezi baten bidez konpontzen da, eta trataera berezi horrek berekin dakar 
hutsik dauden postuak gordetzea ere.  

 
9. Erkatutako araudi horren gainean, egiaz derrigorrezko eskolatzearen 

etapetarako onartu diren aurreikuspenak direla argudia liteke. Horregatik, 
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behar-beharrezkoa iruditzen zait honako zehazpen hau egitea: egia da 
Hezkuntza Ministerioaren esparruan onartutako xedapen horiek (hezkuntza-
premia bereziko ikasleentzako lehentasunezko eskolatze berezia aitortzen 
dutenak) derrigorrezko irakaskuntzako etapa batzuei bakarrik dagozkiela, eta 
etapa horietan bai eska daitekeela hezkuntzarako eskubide subjektibo bat, eta, 
horrekin batera, bete dadila herri-agintariek eskola-postuen kopurua 
programatu eta planifikatzeko duten betebeharra.  

 
Hala ere, ez dugu ahaztu behar EAEn hezkuntza-administrazioak bere gain 
hartu duen konpromisoa: alegia, hiru urtetik aurrera doako eskolatzea 
bermatzea. Horrela, haur hezkuntzako bigarren ziklotik aurrera eskolatze 
orokorra bermatzeko hezkuntza-errealitate hori kontuan izanik, hezkuntza-
premia bereziko haurren eskolatzea, gutxienez, derrigorrezko eskolatzearen 
etapa batzuetan bezalaxe egin beharra dago. Izan ere, -berriro diogu- hezkuntza 
administrazioak bere gain hartu du behar bezalako programazioa egiteko 
konpromisoa, eta horren ondorioz, programazioarekin batera eska daiteke 
gauza dadila hezkuntza-premia bereziko ikasleak lehentasunez eskolatzeko 
eskubidea.  

 
10. Besterik gertatzen da, ordea, zero eta hiru urte bitarteko haurren hezkuntzako 

lehen zikloaren hezkuntza-errealitatearekin. Etapa horri dagokionez, honako 
hau adierazten du otsailaren 19ko 1/1993 Legeak, Euskal Eskola Publikoari 
buruzkoak, 9.2 artikuluan: "Hezkuntza-administrazioak, gainerako 
Administrazioekin eta gizarteko eragileekin lankidetzan, eska dezaten guztiak 
arian-arian zero urterekin eskolatzea ezarriko du, haurrak eskolatzeko aukeren 
berri emanez hezkuntza-munduko alor guztiei. Nolanahi ere, ezarpen-
prozesuan lehentasuna izango dute gizarte eta ekonomi maila apaleneko 
aldeek eta, orokorrean, hezkuntzako behar bereziak edo hizkuntzazkoak 
dituzten ikasleek." 

 
Jakina, uneotan oraindik eztabaidatzen ari da hasierako hezkuntza-ziklo hori 
nola ezarri. Beraz, ezinbestean galdera hau egin behar diogu geure buruari: 
oraingo hezkuntza-eskaintza hain mugatua izateak ba ote du eraginik 
hezkuntzako beste ziklo edo etapa batzuetan erabiltzen diren onarpen-
irizpideak ezartzeko moduan, batik bat hezkuntza-premia bereziko ikasleen 
eskolatzeari dagokionez. 

 
11. Gai horretan, begi-bistakoa da -eta horixe erakusten dute kexa honen 

aurrekariek- hezkuntzako beste maila batzuetan erabiltzen diren onarpen-
irizpideak hedatu baino ez duela egin hezkuntza-administrazioak, eta indarra 
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kendu diela hezkuntza-premia bereziko ikasleen lehentasunezko eskolatzeari 
dagozkion irizpideei. 

 
Hezkuntza-arduradunek ezartzen dituzten programazio eta plangintza 
irizpideen baitan dago, zalantza barik, hezkuntza-premia bereziak dituzten hiru 
urtetik beherako haurren eskolatzea. Hori onartu beharra dago. Beraz, 
hezkuntza-premia bereziko haurrak eskolatu ahal izateko, ezinbestekoa da 
aldez aurretik hezkuntza-arduradunek baliabide eta laguntza egokiko eskola-
postuak programatzea; hala eta guztiz ere, -hau eztabaidarako beste gai bat den 
arren- Euskal Eskola Publikoaren Legean pixkanaka ezartzeko adierazten diren 
irizpideen arabera, lehentasuna eman behar zaio, nahitaez, hezkuntza-premia 
bereziko haurrak eskolatzera bideratutako programazioari.  
 
Alabaina, berriz diogu, hezkuntza-administrazioak haur hezkuntzako eskola 
unitateen jarduera -beharrezko laguntza eta baliabideekin- aurreikusi eta 
baimentzen duenean, hezkuntza-premia bereziko ikasleen eskolatzeak 
lehentasunezko izaera izan beharko du orduan ere, bi agindu betetzearren. 
Batetik, Euskal Eskola Publikoaren Legearen 9.2 artikuluko agindua (zero eta 
hiru urte bitarteko haurren eskolatzea pixkanaka ezartzeari buruzkoa, 
hezkuntza-premia bereziko ikasleei arreta berezia eskainiz); eta, bestetik, 
hezkuntza-premia bereziko ikasleak lehentasunez eskolatzeko agindua (agindu 
hori ematen dute bai ikasleak onartzeko araudiak, bai hezkuntza-premia 
bereziko ikasleei hezkuntza-erantzuna emateko araudi bereziak ere).  

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin genuen, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -
erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 

29/2002 GOMENDIOA, uztailaren 8koa, Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari egina 
 
Zero eta hiru urte bitarteko haurren hezkuntzako lehen zikloan 
lehentasunezko eskolatzearen agindua bete dezala, agindu hori ezarrita 
baitago ikasleak onartzeko araudian eta hezkuntza premia bereziak dituen 
ikasleriari hezkuntza-erantzuna emateko araudian. Halaber, bat etorri beharko 
du Euskal Eskola Publikoaren Legeak ziklo hori pixkanaka ezartzeko 
finkatuta dituen lehentasunekin. 
 


