
Dekretu berria

ikasleak onartu eta 
eskolatzeari buruzkoa



Berritasun nagusiak

Ikasle zaurgarrientzat plazak erreserbatzea

Plaza-erreserba, Hezkuntza-Laguntzako Berariazko Premiak 
dituzten ikasleentzat (HLBP)

Hezkuntza Premia Berezietako (HPB) ikasleak barne
Eta zaurgarritasun sozio-edukatiboan daudenak (2 urteko gela); 

halako gelarik ez duten ikastetxeetan, 3 urteko gelan.

Prebentziozko jarduera, ikaslerik zaurgarrienekin.
Aniztasuna eta zaurgarritasunaren banaketa orekatua Euskal 

Hezkuntza Zerbitzu Publikoko ikastetxe guztien artean.



Berritasun nagusiak

Zaurgarritasun Indizea sortzea
ISEI-IVEIk sortuko duen indize honen bidez:

ikasle zaurgarriak identifikatuko dira.
ikastetxe bakoitzean gorde beharreko plazen portzentajea

zehaztuko da.

Helburua: ikastetxe guztiak euren eragin-eremuko indizera 
hurbiltzea 3 ikasturtetan, Haur Hezkuntzan. Ikastetxe bati ere 
ez zaio eskatuko 10 puntutik gorako ahalegina egitea
ikasturte bakarrean.



Berritasun nagusiak

Zaurgarritasun Indizea

Aurrematrikularekin, familiek galdetegi bat beteko dute, 
seme edo alabaren balizko zaurgarritasun egoera bat 
identifikatzeko

Eskaerak aztertu ondoren, ikastetxe bakoitzak jakingo du 
zenbat plaza gorde behar dituen ikasle zaurgarrintzat



Adibide praktikoa - Simulazioa

10.000 haur matrikulatuak EAEn, 2 urteko gelarako

 Horietatik %15, zaurgarriak (1.500 ikasle)

 1.500 horietatik 20, eragin-eremu batean daude

 Eremu horretan, 100 haur matrikulatu dira (100etik 20… %20ko 
zaurgarritasun indizea)

 Eremu horretako ikastetxeek ikasleen %20ko zaurgarritasunera hurbildu 
beharko dute, plaza-erreserba handiago edo txikiagoaren bidez 



Adibide praktikoa

%20ko zaurgarrirasun indizea duen eragin-eremua                 
(matrikula eskaera berrien artean)

 A ikastetxea: %36ko zaurgarritasun indizea du
 B ikastetxea: %8ko zaurgarritasun indizea du
 C ikastetxea: %14ko zaurgarritasun indizea du

Ikastxeak erreferentziako indizera (%20) hurbilduko dira, 3 
matrikulazio prozesutan zehar (eskatuko zaien gehienezko ahalegina 10 

puntukoa izango denez, kasu honetan C ikastetxeak hurrengo ikasturtean egon beharko luke
eskatutako mailan, eta A eta B ikastetxeek 2 ikasturtetan)



Berritasun nagusiak

Eskainiko diren plazak

Plazen eskaintza eskolatze-premia errealetara egokitzea, 
gaineskaintzarik eta azpieskaintzarik gabe.



Berritasun nagusiak

Beste aldaketa batzuk

Hurbileko eskolatzea: baremoan, 7 puntu hurbileneko 
ikastetxean.

Ikastetxe kopuru mugagabea matrikula eskaeran.

Adin zuzendua, muturreko goiztiartasuna eta goiztiartasun 
handia duten haurrentzat.
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