
XX/2022 DEKRETUA, xxxxxxxxaren xx(e)koa, zeinaren bidez aldatzen baita otsailaren 3ko 21/2009 
Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko 
eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena. 

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak ezartzen du oinarrizko zer arau 
aplikatu behar diren ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen sarea planifikatzeko, 
hezkuntza zerbitzu publikotzat hartuta, betiere. Hezkuntza-administrazioen egitekoa da planifikatzeko 
prozedura eta irizpideak arautzea, betiere errespetatuta aipatutako lege organikoan ezarritakoa. 

Bestalde, abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoaren bidez, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 
3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatzen da, eta honako hau xedatzen: ikastetxe-sarearen programazioak 
bermatu behar du plaza publiko nahikoa egongo dela eskolatze- edo eragin-eremu edo -zona 
guztietan, kontuan izanda zein den ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen eskaintza.  

Hezkuntzaren zerbitzu publikoa komunitatearentzako funtsezko zerbitzutzat harturik, hezkuntza 
denentzat eskuragarri izan dadila bermatu behar da, ezein bereizketarik egin gabe, aukera-
berdintasunean, jarraitutasunaren bermearekin eta gizarte-aldaketetara etengabe egokituta. 

Halaber, interesdun guztien eskubide eta askatasunak bermatze aldera, programatzeko eta parte 
hartzeko printzipioak aintzat hartu behar dira ikastetxeetako plazen eskaintza osatzeko orduan, 
eskaintza horrek lagundu behar baitu jatorri kultural, sozial eta ekonomikoko desberdintasunak 
konpentsatzen. Ildo horretatik, eskaintzaren planifikazioak berekin ekarri behar du berariazko 
hezkuntza-laguntzaren premia duten ikasleen eskolatze egokia eta orekatua, hain zuzen ere 
hezkuntzaren ekitatea eta kalitatea bermatzeko. 

Horrez gainera, eskaintzaren plangintzan jasota geratuko da ikaspostuen eskaintza nola 
egokituko den progresiboki benetako premietara eskolatze orekatua lortzeko, betiere ikastetxe 
publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen osagarritasuna aintzat hartuta eta funts publikoekin 
babestutako nahikoa plaza dagoela bermatuta. 

Adierazitakoaren ondorioz, beharrezkoa da 21/2009 Dekretua aldatzea, oinarrizko araudian 
egindako aldaketak txertatzeko. 

Horrenbestez, Hezkuntzako sailburuaren proposamenari jarraikiz, EAEko Aholku Batzorde 
Juridikoak adierazitakoarekin bat etorriz, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legeak arautzen dituen izapideak eginda, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko xxxxxaren 
xx(e)(a)n egindako bileran proposamena eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau 

XEDATZEN DUT: 

Artikulu bakarra.- Otsailaren 3ko 21/2009 Dekretua aldatzea. 

Jarraian adierazten den eran aldatzen da otsailaren 3ko 21/2009 Dekretua, Euskal Autonomia 
Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak 
ezartzen dituena: 

Lehenengoa.- Puntu bat gehitzen da otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren 1. artikuluan, eta honela 
geratzen da idatzita (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko 
ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dira): 

“1.- Dekretu honen helburua da zenbait irizpide ezartzea, euskal hezkuntza-zerbitzu publikoa 
osatzen eta eskola-mapa taxutzen duten unibertsitateaz besteko ikastetxe publikoen eta itunpeko 
ikastetxe pribatuen sarea antolatu eta planifikatzeko”. 

Bigarrena.- Honela geratzen da idatzita otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren 2. artikulua (dekretu 
horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta 



planifikatzeko irizpideak ezartzen dira): 

“2. artikulua.- Unibertsitateaz besteko ikastetxeen sareak lurralde historikoen ezaugarrietara 
egokitzea. 

1.- Euskal hezkuntza-zerbitzu publikoa osatzen duten ikastetxeek aintzat hartuko dituzte Euskal 
Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako barruti eta/edo eragin-eremu edo -zona bakoitzaren 
berezitasunak eta espezifikotasunak, bai eta hirigunerik, erdi-hirigunerik eta landagunerik dagoen ere, 
eta alderdi horietara egokituko dira. Orobat, eragin-eremu guztietan ikastetxe publiko bat dagoela 
bermatu beharko da. 

2.- Plangintzaren arloko eskumena duen zuzendaritzak edo zuzendaritzek, hezkuntzako lurralde-
ordezkariekin koordinatuta, eta dekretu honetan ezarritako printzipio eta irizpideei jarraituz, 
ikastetxeen egoerak eta ibilbideak diseinatu, doitu, aldatu eta benetako premietara egokituko dituzte. 

3.- Aldaketak eta egokitzapenak egiteko, aintzat hartuko dira udalerrien bilakaera demografikoa, 
ikastetxeen matrikula eta ikasketen eskaintza, eta, kasu bakoitzean eta organo eskudunaren aurrean 
planteatuko da ikastetxeak batzea, integratzea, atxikitzea, jarduera etetea, bereiztea, zatitzea edo 
sortzea. 

4.- Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak horretarako prozedurak ezarriko ditu, eta, horien 
artean, aldez aurreko entzunaldi-izapidea eskainiko die bai deskribatutako prozesuen eraginpean 
egon daitezkeen ikastetxeei, bai tokiko administrazioei eta udaletako eskola-kontseiluei, betiere 
kontuan hartuta prozesu horiek aldi baterako izan daitezkeela eta itzulgarriak direla”. 

Hirugarrena.- Aldatu egiten dira otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren 3. artikuluaren izenburua eta 
1. eta 3. puntuak, gehitu egiten dira 3 bis eta 3 ter artikuluak, eta kendu egiten da 3. artikuluaren 5. 
puntua, eta honela geratzen dira idatzita (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan 
unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dira): 

“3. artikulua.- Eskola-mapa, eskola-barrutia, eskola-zonak eta eragin-eremuak. 

1.- Eskola-mapa da euskal hezkuntza-zerbitzu publikoaren eskaintza jasotzen duen antolamendu- 
eta plangintza-tresna. Eragin-eremuak eskola-zonetan txertatuz eta eskola-zonak barrutietan txertatuz 
egituratzen da mapa, EAEko hiru lurraldeak osorik barne hartu arte. 

3.- Eskola-zonen barruan, eragin-eremuek zehaztuko dute zein diren erreferentziazko 
ikastetxeak, baremazio-fasean bizilekuarekiko hurbiltasunaren lehentasun-irizpideak aplikatzeko. 
Eragin-eremuetan, gutxienez ikastetxe publiko bat egongo da beti. 

3 bis.- Eragin-eremuak alderdi hauetarako hartuko dira kontuan: 

a) Hezkuntza-eskaintza programatzea. 

b) Ikasleen onarpena kudeatzea. 

c) Neurri espezifikoak aplikatzea eskola-ekitaterako eta -inklusiorako eta gizarte-kohesiorako. 

d) Ikastetxeen arteko atxikipenak ezartzea. 

e) Berariazko hezkuntza-laguntzaren premia duten ikasleentzako eskola-plazen erreserba 
zehaztea, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak 71., 81., 86.2 eta 87. artikuluetan ezarritakoaren 
esparruan. 

f) Ikastetxeko onarpen-prozesuan, bizilekuarekiko edo lanlekuarekiko hurbiltasunaren lehentasun-
irizpidea aplikatzea. 



3 ter.- Eragin-eremuak irizpide hauen arabera zehaztuko dira: 

a) Eremuaren osaera sozialaren heterogeneotasuna bermatzea, ahal den neurrian biztanleria 
sozialki heterogeneoa estaltzeko. 

b) Eskola-plazen eskaintza nahikoa izatea eskolatze-premiei erantzuteko. 

c) Irakaskuntza bakoitza ematen duten ikastetxeen banaketa geografikoa: eragin-eremuek 
hurbileko eskolatzea sustatuko dute. 

d) Zonaren heterogeneotasun sozialaren eta zona osatuko duten ikastetxeen 
heterogeneotasunaren arteko oreka. 

e) Zonakatzeak zer eragin duen eskola-zona osatuko duten ikastetxeetako ikasleen eskolatze 
orekatuan. 

f) Hezkuntza-pluraltasuna bermatzea: ahalegina egingo da eremuetan eskaintza publikoa eta 
itunpeko eskaintza pribatua izateko, modu osagarrian, dagokion eremuan bi titulartasunak baldin 
badaude behintzat”. 

Laugarrena.- Aldatu egiten dira otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren 5. artikuluaren izenburua eta 
idazkuntza, eta honela geratzen da idatzita artikulua (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia 
Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak 
ezartzen dira): 

“5. artikulua.- Ikaspostuen eskaintzaren plangintza. 

1.- Hezkuntza-eskaintzaren plangintzaren xedea da aldian-aldian eta zonaka aurreikustea zer 
eskola-plaza behar diren euskal hezkuntza-zerbitzu publikoko ikastetxeetan benetako premiei 
erantzuteko, eta ikasle guztiei bermatzea doako eskola-plaza kalitatezkoak izango dituztela, ikastetxe 
publikoetan dagoen eta itunpeko ikastetxe pribatuetan baimentzen den eskaintzatik abiatuta, eta, 
betiere, ikasleen, amen, aiten edo tutoreen eskubide indibidualak aintzat hartuta. 

2.- Bermatuko da ikasle guztiek eskola-plaza bana izango dutela bizilekutik gertu, derrigorrezko 
hezkuntza-etapa guztietan. 

3.- Egiaztatzen bada eragin-eremu edo -zona jakin batean biztanle kopurua hazten ari dela, eta 
horrek eskolatze-premiak handitzen baditu, plaza publikoak daudela bermatu beharko da. 

4.- Ahalegina egingo da eskola-plazen eskaintza premietara egokitzeko, familien interesak eta 
baliabideen erabilera optimoa bateratuz, plangintza arduratsu eta jasangarri baten bidez. Plaza-
eskaintza hori egiteko, aintzat hartuko dira ikasleen premiak, interesak eta itxaropenak, bai eta 
jarduera-sektore guztien beharrizanak ere. Kontuan hartuko dira, orobat, hezkuntza-sistemari begira 
interes pedagogikoa duten proposamenak. 

5.- Ikastetxe jakin batean dagoen plaza-eskaria handiagoa bada eskaintza baino, eta eragin-
eremu edo -zona horretako beste ikastetxe batzuetan plaza libreak badaude, hezkuntza-arloko 
eskumena duen sailak ikastetxe horietara bideratu ahal izango ditu sobera dauden ikasleak, onarpen-
prozesua arautzen duen eta indarrean dagoen araudiaren arabera baremazioa egin ondoren. 

6.- Eskola-plazen eskaintza programatzeko orduan, dauden plaza guztiak hartu beharko dira 
kontuan, gizarte- eta hezkuntza-egoera ahulean dauden ikasleentzat gordetakoak barnean direla. 
Horrela, gizarte- eta hezkuntza-egoera ahulean edo egoera sozioekonomiko ahulean dauden ikasleen 
presentzia orekatua bermatuko da eragin-eremuan funts publikoekin babestutako ikastetxe guztietan. 
Horretarako, gizarte- eta hezkuntza-egoera ahulean dauden ikasleen proportzio orekatua ezarriko da, 
euskal hezkuntza-zerbitzu publikoko ikastetxe bakoitzean eskolatu dadin, eta horretarako 



beharrezkoak diren baliabideak bermatuko dira. 

7.- Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak, eskolatze-batzordeen bidez, ahaleginak egingo eta 
neurriak hartuko ditu, hain justu ere bermatzeko funts publikoekin babestutako ikastetxe guztiak 
erantzunkide direla onarpen-prozesutik kanpo hezkuntza-sisteman sartzen diren ikasleen eskolatze 
orekatuan. Hartara, gizarte- eta hezkuntza-egoera ahulean dauden ikasleen proportzioa ez da 
gehiago igoko ikastetxe jakin batzuetan inguruko ikastetxeetan baino. 

8.- Halaber, sail horrek kontrol-neurriak ezarriko ditu, ikasle horien ikastetxe-aldaketak edozein 
motatako diskriminazio-arrazoiengatik gerta ez daitezen. 

9.- Eskolatze hori modu orekatuan egingo da, hezkuntzako lurralde-ordezkaritzek zehazten 
dituzten ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan, ikasle horien aita, ama edo 
legezko tutoreei entzun ondoren, onarpen-prozesua erregulatzeko indarrean dauden arauek 
xedatutakoaren arabera”. 

Bosgarrena.- Aldatu egiten da otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren 6. artikulua, eta honela 
geratzen da idatzita: 

“1.- Araubide orokorreko irakaskuntzak ematen dituzten unibertsitateaz besteko ikastetxeen sare 
publikoan, honako ikastetxe hauek izango dira: 

a) Haur-eskolak, Lehen Hezkuntzako ikastetxeak edo Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, 
haur-eskolak atxikita izan ditzaketenak. 

b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa eskaintzen dituzten 
Bigarren Hezkuntzako institutuak. 

c) Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza eskaintzen dituzten ikastetxe 
publiko integratuak. 

Lanbide Heziketako institutuak eta Lanbide Heziketako ikastetxe integratuak, soilik Lanbide 
Heziketako ikasketak eskaintzen dituztenak. 

 

2.- Inguruabarrek horretarako aukera emanez gero, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta 
Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publiko integratuak sortzea sustatuko da. Hainbat hezkuntza-etapa 
barne hartuko dituen proiektua izango dute ikastetxe horiek, eta haur-eskola publikoak izan ditzakete 
haiei atxikita. 

3.- Aurreko apartatuetan ezarrita dagoena gorabehera, inguruabarrek hala gomendatzen badute, 
dekretu honen I. eranskinean adierazita dagoen edozein ikastetxe mota egon ahal izango da. 

4.- Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzek, zuzendaritza eskudunak horri buruz zehazten duenarekin 
bat etorriz, eta hezkuntza-arloan eskumena duen sailaren mendekoa ez den ikastetxe publiko baten 
titularrak aldez aurretik eskatuta, aukera izango dute ikastetxe horien atxikipenak edo prestakuntza-
ibilbideak ezartzeko hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko ikastetxe publiko batekin. 

5.- Konfigurazioaren arabera, ikastetxeek unitate bat edo gehiago izan dezakete maila 
bakoitzeko, edo maila desberdinetako ikasleak unitate berean eskolatuta eduki ditzakete. Baliabide 
publikoen erabilera optimoa lortzeko, ahalegina egingo da ikastetxeek gutxienez bi unitate izan 
ditzaten maila bakoitzeko. Ikastetxeak nagusiki landa-eremukoa den ingurune geografiko batean 
badaude, eta gehienez sei ikasle-unitate badituzte guztira, izen hau izango dute: «Eskola Txikiak». 
Eskola Txikien plaza-eskaintza egokituta egongo da haien eragin-zonari bakarrik zerbitzua emateko, 
hala ezarrita baitago III. eranskinaren A atalean”. 



Seigarrena.- Aldatu egiten dira otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren 8. artikuluko 1., 2. eta 3. 
puntuak, eta honela geratzen dira idatzita (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan 
unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dira): 

“1.- Hezkuntza-administrazioak zehaztuko du unitate bakoitzeko gehieneko eta gutxieneko ikasle-
kopurua. 

2.- Nolanahi ere, hezkuntza-etapa jakin batean unitate bat osatzeko edo mantentzeko, 
beharrezkoa izango da gutxieneko ikasle-kopuru bat izatea, kalitatezko hezkuntza-eskaintza 
bermatzeko eta hezkuntza-baliabideak arrazionalizatu eta optimizatzeko.  

3.- Dekretu honen II. eta III. eranskinetan jasota daude unitate bakoitzeko izan beharreko 
gehieneko eta gutxieneko ikasle-kopuruak”. 

Zazpigarrena.- Egokitu egiten da otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren 9. artikuluko 1. puntuaren 
idazkuntza, eta 2. puntua aldatzen da, eta honela geratzen dira idatzita (dekretu horren bidez, Euskal 
Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko 
irizpideak ezartzen dira): 

“9. artikulua.- Eskola-maparen ebaluazioa. 

1.- Kontuan izanda unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko 
irizpideak ezartzea eta horiek mamitzea dinamikoak diren elementuak direla eta aldagai desberdinak 
sartzen direla jokoan, hezkuntza-arloko eskumena duen sailak ebaluazioa egiteko zenbait irizpide eta 
adierazle zehaztuko ditu, etengabeko egokitzapena eta hobekuntza lortzeko. 

2.- Ikasleak onartzen direla bermatzeko lurralde-batzordeek eskola-maparen egoera aztertuko 
dute, eta hura aldatzeko proposamenak egin ahal izango dituzte”. 

 

Zortzigarrena.– Aldatu egiten da otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren lehenengo xedapen 
gehigarriaren 1. puntua, eta honela geratzen da idatzita (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia 
Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak 
ezartzen dira): 

“1.- Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak ikastetxe bakoitzean eman beharreko hizkuntza-
ereduen eskaintza planifikatuko du, premien arabera, eta kontuan izanda aiten, amen eta tutoreen 
iritzia eta zonako egoera soziolinguistikoa”. 

Bederatzigarrena.– Kendu egiten da otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren bigarren xedapen 
gehigarria (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen 
sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dira). 

Hamargarrena.– Aldatu egiten da otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren azken xedapenetako 
lehenengoaren idazkuntza, eta honela geratzen da idatzita (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia 
Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak 
ezartzen dira): 

“Ikastetxeak atxikitzeko prozedurak hezkuntza-arloko eskumena duen sailak horretarako finkatzen 
dituen erregelamendu espezifikoen bidez arautuko dira”. 

Hamaikagarrena.- Aldatu egiten dira otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren azken xedapenetako 
bigarrenaren izenburua eta idazkuntza, eta honela geratzen da idatzita (dekretu horren bidez, Euskal 
Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko 
irizpideak ezartzen dira): 



“Bigarrena.- Ibilbide akademikoak. 

Ikastetxeen antolamendu berria zehaztu ahala, hezkuntza-arloko eskumena duen sailak zehaztu 
eta ezarriko ditu udalerri, zona edo barruti bakoitzaren ikastetxeetan eratuko diren ibilbide 
akademikoak, ikasleek jakin dezaten zein den eskolatze-aldian egin dezaketen ibilbide akademikoa”. 

Hamabigarrena.– Kendu egiten dira otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren azken xedapenetako 
hirugarrena eta laugarrena (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz 
besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dira). 

Hamahirugarrena.- Aldatu egiten da I. eranskineko Beste irakaskuntza batzuk dioen atala, eta 
honela geratzen da idatzita: 

- Hezkuntza bereziko ikastetxeak. 

- Helduen hezkuntzako ikastetxeak. 

- Hizkuntza-eskola ofizialak. 

- Kirol-irakaskuntzen ikastetxeak. 

- Arte-eskolak. 

- Musikako edo dantzako kontserbatorioak. 

- Diseinuko goi-mailako eskolak. 

- Musikako edo dantzako kontserbatorioak edo goi-mailako eskolak. 

- Arte dramatikoko goi-mailako eskolak. 

Hamalaugarrena.– Aldatu egiten dira otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren II. eta III. eranskinen 
idazkuntzak, eta honela geratzen dira idatzita (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan 
unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dira): 

II. ERANSKINA  

IKASLEEN GEHIENEKO RATIOA UNITATE BAKOITZEKO 

A.- Funts publikoekin babestutako ikastetxeak. 

1.- Irakaskuntza motaren arabera: 

● Haur Hezkuntza (lehenengo zikloa): 

- 0 urtekoen gelak: 8 ikasle. 

- 1 urtekoen gelak: 13 ikasle. 

- 2 urtekoen gelak: 18 ikasle. 

● Haur Hezkuntza (bigarren zikloa):  

- Hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko ikastetxe publikoak: 23 ikasle. 

- Itunpeko ikastetxeak: 25 ikasle. 



● Lehen Hezkuntza:  

- Hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko ikastetxe publikoak: 23 ikasle. 

- Itunpeko ikastetxeak: 25 ikasle. 

● Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza:  

- Hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko ikastetxe publikoak: 25 ikasle. 

- Itunpeko ikastetxeak: 30 ikasle. 

● Batxilergoa:  

- Hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko ikastetxe publikoak: 27 ikasle. 

- Itunpeko ikastetxeak: 35 ikasle. 

2.- Haur eta Lehen Hezkuntzan, maila desberdinetako ikasleak eta ikastaldeak bateratuz gero 
ikastetxe publikoetan, hauek izango dira ratioak: 

● Bi adin desberdinetako ikasleak: 

- 0 eta 1 urte: 7 ikasle. 

- 1 eta 2 urte: 10 ikasle. 

- 2 eta 3 urte: 18 ikasle. 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako gainerakoak: 20 ikasle. 

● Hiru adin desberdinetako ikasleak: 15 ikasle. 

● Hiru adin desberdin baino gehiagoko ikasleak: 12 ikasle. 

Itunpeko ikastetxeetan maila desberdinetako ikastaldeak bateratuz gero, ratioak gelarako 
baimenduta dauden gehienekoak izango dira. 

B.- Hezkuntza Sailaren mendekoak EZ diren ikastetxe publikoak: 

Ikastalde bakoitzeko gehieneko ikasle-kopurua bat etorriko da indarrean dagoen araudiarekin eta 
entitate publikoek beren eskumenen arabera hartutako erabakiekin. 

 

III. ERANSKINA  

IKASLEEN GUTXIENEKO RATIOA UNITATE BAKOITZEKO 

A.- Funts publikoekin babestutako ikastetxeak. 

1.- “Eskola Txikiak” edo “ikastetxe unitarioak”. 

Eskola Txiki bat mantentzeko, beharrezkoa izango da: 

a) Haur Hezkuntzako lehenengo eta bigarren zikloetako ikasleak eskolatzen badituzte:  



- 2-6 urte: 8 ikasle. 

b) 2 eta 12 urte bitarteko ikasleak eskolatzen badituzte:  

-18 ikasle. 

Bi etapa horiek eskolatzen badituzte, batera bete behar dituzte a eta b puntuetan finkatutako 
irizpideak. 

Ratio horiek malgutasunez aplikatu ahal izango dira, baldin eta ikastetxea udalerrian funts 
publikoekin babestutako bakarra bada, udala argi eta garbi inplikatuta badago, jaiotzen eboluzioa 
positiboa bada eta udalerriko familien % 80k seme-alabak Eskola Txikian eskolatzea aukeratzen 
badute. 

Haur Hezkuntzako eta/edo Lehen Hezkuntzako etapetan hezkuntza-eskaintzarik ez duten 
ikastetxe eta/edo udalerriek, eskaintza hori martxan jartzea proposatu ahal izateko, elkarren segidako 
hiru mailatarako 12 ikasleko denbora-proiekzioa izan beharko dute, gutxienez, eskaintzaren 
bideragarritasuna ziurtatzeko, eta, gainera, aurreko paragrafoan zerrendatutako hiru baldintzak bete 
beharko dituzte. 

2.- Hezkuntza-maila bakoitzeko ikasle-talde bat edo gehiago dituzten ikastetxeak. 

2.1.- Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxeak: 

Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan, ikastalde bat osatzeko, gutxienez 11 ikasle 
beharko dira, salbu eta ezinezkoa bada elkarren segidako beste adin bateko ikastalde batekin 
bateratzea.  

Itunpeko ikastetxeetan, berriz, ikastalde bat osatzeko gutxieneko kopurua kalkulatzeko, 
erreferentzia gisa hartuko da ikastetxearen eragin-eremuko ikastetxe publikoetako ikasleen batez 
besteko kopurua. Edonola ere, ez da ikastalderik osatuko gutxienez 13 ikasle ez badaude, salbu eta 
ezinezkoa bada elkarren segidako beste adin bateko ikastalde batekin bateratzea, udalerriko ikastetxe 
bakarra bada (halakoetan, 11 ikasle beharko dira) edo Administrazioak ikastetxea hezkuntza-
konplexutasun oso handiko ikastetxetzat jota badauka (halakoetan, 8 ikasle beharko dira). 

2.2.- Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak: 

2.2.1.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. 

Gaur egun etapa honetako hezkuntza-eskaintza duten ikastetxeetan, gutxienez 17 ikasle beharko 
dira ikastalde bat osatzeko. 

Hezkuntza-etapa hori ez duten ikastetxeek, lehen aldiz hura eskaintzeko, maila bakoitzeko bi 
ikasle-taldeko denbora-proiekzioa izan beharko dute. 

2.2.2.- Batxilergoa. 

Ikasketa horiek eskaintzen dituzten ikastetxeetan, batxilergo-modalitate jakin bateko ikastalde bat 
osatu ahal izateko, gutxienez 17 ikasle beharko dira dagokion hizkuntza-ereduan, salbu eta Ikastetxe 
Zuzendaritzak berariaz baimendu beharreko salbuespeneko kasuetan. 

Hizkuntza-eredu jakin batean ikastalde bakarra dagoenean eta, hizkuntza dela eta, ezinezko 
denean bi eredu desberdinetako ikasleak elkartzea, modalitate bakoitzean, eredu horretako 10 ikasle 
beharko dira, gutxienez. Ondorioz, modalitate bateko baino gehiagoko ikastalde bat osatzeko, 
gutxienez hizkuntza-eredu bereko 20 ikasle beharko dira. 



Ikasketa horiek eskaintzen ez dituzten ikastetxeek, lehen aldiz eskainiko badituzte, maila 
bakoitzeko bi ikasle-taldeko denbora-proiekzioa izan beharko dute. 

B.- Hezkuntza Sailaren mendekoak EZ diren ikastetxe publikoak: 

Ikastalde bakoitzeko gutxieneko ikasle-kopurua bat etorriko da indarrean dagoen araudiarekin eta 
entitate publikoek beren eskumenen arabera hartutako erabakiekin. 

Hamabosgarrena.- Kendu egiten da otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren IV. eranskina (dekretu 
horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta 
planifikatzeko irizpideak ezartzen dira). 

XEDAPEN IRAGANKORRA 

Hezkuntza-zerbitzu publikoko ikastetxeak dekretu honetan ezarritakoaren arabera antolatzeko, 
planifikatzeko eta egokitzeko prozesua progresiboa izango da, dekretu hau Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo lau ikasturteetan burutuko baita; beraz, dekretuan 
jasota dauden aldaketak eta egokitzapenak egin bitartean, indarrean egoten jarraituko du Euskal 
Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz besteko ikastetxeen egungo plangintzak. 

AZKEN XEDAPENA 

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da 
indarrean.  

Vitoria-Gasteizen, 2022ko XXXaren XX(e)(a)n. 

Lehendakaria, 
IÑIGO URKULLU RENTERIA. 

Hezkuntzako sailburua, 
JOKIN BILDARRATZ SORRON. 

 

 


