
V. ERANSKINA 

HEZKUNTZA-ITUNAREN ADMINISTRAZIO-AGIRIA 

Batetik: 

Jokin Bildarratz Sorron, Hezkuntzako sailburua, Hezkuntza-itunei buruzko Araudia onartzen duen irailaren 8ko 
293/1987 Dekretuak xedatutakoaren arabera. 

Bestetik: 

-------------------------------------- ---------------- ikastetxearen titularraren legezko ordezkaria den aldetik; ikastetxea ----
--------------------------- dago, eta honako hau da haren titularra: -------------------------------------.  

Itun hau honako klausulei jarraituz izenpetzen dute: 

Lehenengoa.– Agindu honen babespean hezkuntza-itun hau izenpetzen duten ikastetxeak Hezkuntza Eskubidea 
arautzen duen uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren IV. tituluak xedatutako arauen mende jartzen dira 
(Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak eta Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeari buruzko 
abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak aldatu zuten 8/1985 Lege Organikoa); ikastetxe horiek, gainera, bere 
gain hartzen dute itunak ezarritako betekizunak eta betebeharrak betetzea, betiere aipatu lege organiko horrek, 
Hezkuntza-itunei buruzko Araudia onartzen duen irailaren 8ko 293/1987 Dekretuak eta aplikagarri zaizkion 
gainerako arauek ezarritakoari jarraituz. Agindu honen bidez, dei egiten zaie itunpeko ikastetxe pribatuei lehen 
hezkuntza eta bigarren hezkuntza berezi irekia, hezkuntza berariaz indartzeko proiektuak eta ikaskuntza eta 
errendimendua hobetzeko programak hezkuntza-itunen araubidearen bidez finantzatzeko 2021-2022 ikasturtean. 

Bigarrena.– Ituna 2021-2022 ikasturtean egongo da indarrean, deialdi honen xede diren taldeei dagozkien 
hezkuntza-mailetan. Talde horiek Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko apirilaren 27ko 
Aginduaren babespean izenpetutako administrazio-agirian jasotakoak osatzen dituzte. 

Hirugarrena.– Talde itunduen kopurua V-A eranskinean jasota dagoena da. Talde horiek 2021eko ekitaldian 
finantzatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 
1/2021 Legean jasotako itunpeko ikastetxeak mantentzeko modulu ekonomikoak aplikatuko dira. 2022ko 
ekitaldiari dagokionez, ekitaldi horretako Aurrekontuen Legean adierazitako modulu ekonomikoen arabera 
finantzatuko dira. 

Laugarrena.– Administrazioak nahitaez esleitu behar ditu funts publikoak, itunpeko ikastetxeak mantentzeko, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza-itunei buruzko Araudia onesten duen irailaren 8ko 293/1987 
Dekretuaren 16. artikulutik 19.era bitartekoetan ezarritakoari jarraituz. 

Bosgarrena.– Itunpeko ikastetxeek jasoko duten dirulaguntza lau hilerik behin ordainduko zaie, honako aldi hauen 
arabera: iraila-abendua, urtarrila-apirila eta maiatza-abuztua, betiere Euskal Autonomia Erkidegoan dauden 
itunpeko ikastetxe pribatuetan ordainketa eskuordetuaren sistema jartzea arautzen duen urriaren 19ko 289/1993 
Dekretuaren arabera; uztailaren 27ko 395/1995 Dekretuak eta ekainaren 30eko 127/1998 Dekretuak aldatu zuten 
dekretu hori. 

Diru-kopuru horiek ordaintzeko, ikastetxeek egiaztatu beharko dute beren zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak bete dituztela. 

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete dituztela egiaztatzeko, dagozkien ziurtagiriak aurkeztu 
beharko dituzte laguntzak eskatzen dituzten ikastetxeek. Organo kudeatzaileak, era berean, automatikoki 
egiaztatu ahalko du betebehar hori, behar adina aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren 
Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua 
aplikatuta. 

116. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2021eko ekainaren 15a, asteartea

2021/3407 (24/22)



Seigarrena.– Itun hau berritzea edo aldatzea Hezkuntza-itunei buruzko Araudia onartzen duen irailaren 8ko 
293/1987 Dekretuak xedatutakoaren arabera egingo da. 

Zazpigarrena.– Itun hau azkentzeko arrazoiak Hezkuntza-itunei buruzko Araudia onartzen duen irailaren 8ko 
293/1987 Dekretuaren VII. kapituluan daude jasota. 

Zortzigarrena.– Ituna indarrean dagoen bitartean sortzen diren desadostasunak Hezkuntzako sailburuak edo hark 
izendatutako organoak ebatziko ditu. 

Bi aldeek itunaren klausulak onartzen dituztenez, eta hala jasota gera dadin, agiri honen bi ale izenpetzen dituzte, 
adierazitako tokian eta egunean. 

Vitoria-Gasteiz, 202...(e)ko ..........................................aren ..........(a). 

IKASTETXE PRIBATUA 

Sin.:---------------------------------- 
Notario-ahalordearen zk.: -------------------- 

HEZKUNTZAKO SAILBURUA 

Sin.: JOKIN BILDARRATZ SORRON 
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V-A. ERANSKINA 

TALDE ITUNDUAK 

Kodea:________Ikastetxea:________________________Udalerria:____________ 

Laguntza emateko taldeak 
Talde-kopurua 

Ikasturtea 
2021-2022 

Lehen hezkuntza berezia 

Bigarren Hezkuntza Berezia 

Hezkuntza berariaz indartzeko proiektuak 

Hezkuntza berariaz indartzeko proiektuak (erdia) 

Ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak 

Vitoria-Gasteiz, 202...(e)ko ..........................................aren ..........(a). 

IKASTETXE PRIBATUA HEZKUNTZAKO SAILBURUA 

Sin.: Sin.: JOKIN BILDARRATZ SORRON
Notario-ahalordearen zk.: 
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