
Euskal Eskola Publiko Komunitarioaren norabidean Hezkuntza Hitzarmenari begira, ikasleen 
garapen pertsonal handiena lortzeko, inklusioa eta aniztasunaren trataera ardatza izanik, 

gainontzeko profesionalekin elkarlanean, heziketa bereziko hezitzaileok, eragingo dugu. 

Hezkuntza akordioari begirako LABen eskakizun nagusienak hurrengoak dira:

HEZKUNTZA ANTOLAKETARI DAGOKIONEZ,

1) Segregazio oro gainditzeko neurriak hartzea, besteak beste, kontrol publikoa bermatuko duen udal mailako 
planifikazioa eta eskolaratze prozedura bateratua ezarriz; non udal horretan dauden eta finantziazio publikoa 

jasotzen duten eta titularitate ezberdinekoak diren eskoletako haur eta ikasleen matrikulazio eta eskolaratzea planifikatuko 
den. Doakotasun erreala bermatzea, kuotak desagerraraziz eta euskararen murgiltze eta mantentze eredua garatuz.

2) Eskola eta ikastetxe guztietan udal mailatik kudeatuko den deszentralizazio orekatzailea aplikatzea. Boterea 
eta baliabideak deszentralizatzeaz ari gara, baliabideak era orekatuan banatzeaz. Zentzu horretan, egun, eskola 

publikoa baliabidez hornitu eta langile kolektibo ezberdinen plantillak egonkortzea lehentasunezkoa da. Deszentralizazioa, 
eskolek edo ikastetxeek hezkuntza egitasmo iraunkor, autonomo, parte hartzaile eta eraginkorrak garatu ahal izateko; 
hezkuntza egitasmoaren subjektua bertako hezkuntza komunitatea izanik.

3) Ituntze unibertsalarekin amaitzea, egungo ituntze sistemaren arabera, finantziazio publikoak ez dauka 
inolako mugarik. Finantziazio publikoa jasotzen duten eskola guztietan bete beharreko irizpideak zehaztea eta 

horien inguruko jarraipena egitea: euskalduntzea (hala egiten ez dutenei D eredurako ibilbide tasatua ezarriz), hezkidetza, 
laikotasuna, inklusioa, euskal curriculuma eta aukera berdintasuna. Haur eta ikasleen oinarrizko hezkuntza beharrak (eremu 
sozialari, ongizate fisiko eta psikikoari eta akademikoari erantzuten diotenak eta hauei lotuta, garapeneko autonomia, 
jolasa, emozioak, segurtasun afektiboa, natura, esperimentazioa, hizkuntza, jakintza, elikadura, gorputza, harremanak 
eta pentsamendu kritikoa) -eta soilik horiek- %100 finantzatuko dira, irizpide orekatzaileen arabera, sozialki baldintza 
zailagoetan daudenak gehiago lagunduz. Ezin izango da finantziazio iturri osagarririk erabili, desberdintasun aldagai 
izan daitekeelako. Sistema honen parte diren ikastetxeen baliabide gehigarriak udal horretako gainerako ikastetxeentzat 
eskuragarri jarriz.

4) Finantziazio publikoa jasotzen duten ikastetxeen titularitatean esku hartze publikoa bermatzea, udalak edo 
mankomunitateak ere parte hartu dezan ikastetxeen titularitatean, ikastetxearen jabetzaren parte izanik. 

Honela, sare bakarreranzko bidean, trantsizio gisa, bi titularitate mota leudeke: batetik, eskola publiko autonomoak; eta 
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bestetik, titularitate mistoko eskolak (udala/mankomunitatea ikastetxeen jabetzaren parte izanik). Era berean, finantziazio 
publikoa jasotzen duten eskola mistoen jarduera amaituko balitz, klausula zehatzak ezarriz, bere azpiegiturak hezkuntza 
ondasun publikoen parte bilakatu beharko lirateke, espekulazio aukerari atea itxiz.

5) Hezkuntzan inbertsioa handitzea eta ratioak zein lan zamak jaitsi langile kolektibo guztietan. Inbertsioak 
hezkuntza prozesuen kalitatea handitzeko izan behar du, ez soilik lan zamak arintzeko.  Pedagogikoa kritikoetan 

oinarrituriko berrikuntzetan zein arlo estrategikoei dagokion (murgiltze eredua-pedagogia feminista-inklusioa) 
prestakuntzan eta baliabide materialetan inbertitu behar da.

LANGILERIARI DAGOKIONEZ, BERRIZ:

6) Hezkuntza lan guztien aitortza. Hezkuntza lan guztien (irakasle, haur hezitzaile, heziketa bereziko hezitzaile, 
sukaldari, garbitzaile, atezain, administrari, jantokiko begirale eta abar) eta etapa guztien (0-3 ziklotik hasita 

Batxilergoraino) balioa aitortu beharra dago, bi norabidetan.  Batetik, jendartearen eta hezkuntza langileriaren arteko 
konpromisoa berritu beharra dago, estrategikoa den hezkuntza lanean bidelagun aritzeko. Bestetik, hezkuntza langile 
kolektiboen arteko desberdintasun eta desorekak zuzendu beharra dago, ikusezinak diren lanak aitortzeko ahalegina 
eginez.

7) Hezkuntza lana eraginkortasunez garatu ahal izateko, ezinbesteko tresnak bermatu behar dituzte instituzioek, 
besteak beste, langileon egonkortasuna eta kontsolidazioa, azpikontratazioarekin bukatzea, ratioen jaitsiera, 

etengabeko prestakuntza (lehentasunez: euskalduntze eraginkorrerako estrategiak, ikasle etorkinak eskolan murgiltzeko 
programak, inklusioa eta aniztasunaren trataera, hezkidetza, berrikuntza pedagogiak) eta kontziliaziorako neurriak.

8) Hezkuntza langile guztientzat prestakuntza, sarbide eta lan baldintza berberak izango dituen sistema 
diseinatu beharra dago. Sarbideari dagokionez, gaitasun eta merituetan oinarrituriko hautagai guztien arteko aukera 

berdintasuna, prozesuaren gardentasuna nahiz kontratazioaren gaineko kontrol publikoa (hezkuntza komunitatearena) eta 
gainbegiratze sindikala ziurtatu beharra dago. Sarbidea bakarra izan behar da eta kontratazioa administrazioak egingo du 
era deszentralizatuan. Hezkuntza komunitateak erabakitako hezkuntza egitasmoa garatzeko, profilak zehaztuko ditu.

9) Eremu publikoari begirako lehentasunezko neurri laboralak:
Batetik, langile kolektibo ezberdinetan beharrezkoak ditugun LZak (lanpostu zerrendak) handitzea eta egokitzea, 

hauek euskarazko perfila dutela bermatuz. Norabide horretan, premiazkoa da behin-behinekotasunarekin amaitzea, 
kontsolidazio prozesuak burutzea eta EPE ereduak guztiz aldatzea.

Bestetik, zaharkituta geratu diren lan hitzarmenak adostasunez berritzea, non aurretiaz aipaturiko neurriez gain (ratio eta 
lan zamen jaitsiera, kontziliaziorako neurriak, pribatizazioarekin bukatzeko neurriak, etengabeko formakuntza) gazteberritze 
planak, hezitzaile guztien lanaren aitortza (bereziki feminizaturik eta prekarizaturik dauden horiena), soldaten ekiparazioa 
(lan berdina, soldata berdina) zein lan arriskuen ebaluazioak eta egokitzapenak gauzatuko diren.

10) Konfluentziaren bidez hezkuntza sistema berrian integratuko diren itunpeko eskolak diren ikastolak eta 
gizarte ekimeneko ikastetxeetako langileekiko lehentasunezko neurri laboralak:

Ikastoletako zein gizarte ekimeneko ikastetxeetako langileentzat, eremu publikoko langileen lan-baldintzen homologazio 
eta ekiparazioa lortzeko neurriak. Horrekin batera, kontratazioetan gardentasuna, langileen prestakuntza, euskara gaitasuna 
eta laikotasuna.


