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SOLAS JOLASEN INGURUKO OHIKO GALDERAK 

Zer da Solas Jolas?  Irungo Udalak antolatzen dituen udaleku irekiak  

Zein da udalekuen 
helburua?  

Hezkuntza euskaraz edo bi hizkuntzatan (euskaraz eta gaztelaniaz  

edota euskaraz eta frantsesez) jasotzen duten haurren artean  

euskararen erabilera sustatzea eta hizkuntzarekiko haurraren jarrera 

hobetzea.  

Noiz dira udalekuak?  2017ko uztailaren 4tik 28ra eta abuztuaren 2tik 25era 

Zein da udalekuaren  
ordutegia 

9:00etatik 13:00etara. Aurten ordutegia ordubete luzatu da. 

 

Gainera, anai-arrebek plaza zentro diferenteetan izango balute, Euskara 

Arloak mekanismoak adostuko ditu eragindakoekin denak garaiz iritsi 

ahal izateko. 

 

Iaz bezala, talde guztiek irteera bereziko egun bat izango dute. Egun 

horretako ordutegia aldatuko da ondoren zehazten den moduan: Haur 

Hezkuntzako haurren ordutegia 9:00etatik 14:30era izango da, eta 

Lehen Hezkuntzakoena 09:00etatik 17:00etara.  

 

Talde pedagogikoak aldez aurretik jakinaraziko ditu ordutegi aldaketak. 

 

Zeinek har dezake parte? 

 
Irunen erroldatutako haurrek, eta Irunen erroldatuta ez badaude, Irungo 
ikastetxe batean matrikulatuta daudenek. 
 
Adinari dagokionez: 

- Haur Hezkuntzako 4 eta 5 urteko geletako haurrek (2011 eta 

2012an jaiotakoak) 

- Lehen Hezkuntzako 1. mailatik 4. mailara bitartekoak 

- Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailan dauden dibertsitate 

funtzionala duten haurrek, 12 urteko epemugarekin. 

(Berritzeguneak ziurtatuko du hau) 

Non egin  behar dut 

aurreinskripzioa?  

 

- www.irun.org web orriaren bitartez  

- HAZeko autozerbitzu terminaletan (San Martzial kalea, 2) 

egunero 8:00etatik 22:00etara 

- 010 / 943 50 51 52 telefonora deituta, astelehenetik ostiralera 

8:00etatik 20:00etara.  

Aurreinskripzioa egiteak programa hau arautzen duten oinarriak onartzea 

dakar.  
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Ze datu eman behar  

ditut aurreinskripzioa 

egitean?  

 

- Haurraren izen-abizenak  

- Harremanetarako pertsona  

- Helbidea  

- Telefono mugikorra 

- Posta elektronikoa  

- Aukeratutako txanda (uztaila, abuztua edo biak)  

- Ikasten ari den ikastetxearen izena, zikloa eta eredua  

- Solas Jolaserako aukeratutako ikastetxea/ak 

- Haurrak dibertsitate funtzionala duen ala ez  

- Anai-arreba bat baino gehiago izanez gero aurreinskripzioa  

bakarka edo elkarrekin egin daiteke  

- Uztailean parte hartu nahi dutenek esan beharko dute 

errepeska aukeratu behar duten ala ez.  

 

• Errepeska aukeratzeak esan nahi du parte-hartzailea prest dagoela 

edozein ikastetxetara joateko. Errepeska aukeratu dutenek, eta zain 

zerrendan badaude, lehentasuna dute ikastetxeetako zain 

zerrendetan daudenen aurrean. 

 

• Telefonoa eta posta elektronikoa ezinbestekoak izango dira 

komunikazio guztiak egiteko. Eman ezean, interesatuak erne ibili 

beharko du programaren inguruan komunikatzen den guztiaren berri 

izateko (epeak, komunikazioak...). 

 

 

Aurreinskripzioa 

Interneten bidez egiten 

denean, zer egin behar  

da anai-arrebak  

elkarrekin apuntatzeko?  

Aurreinskripzioa egitean "oharrak" atalean jarri anai-arrebak dituela 

programan parte hartzeko. 

Anai-arrebak joan  

daitezke ikastetxe  

berera?  

Bai, baldin eta ikastetxea egokitua dagoen haurren adinaren 

ezaugarrietara. Ikastetxe guztiak ez daude prest adin guztietako 

haurrak hartzeko.  

Nahi izanez gero, parte  

har daiteke bi 

hilabeteetan?  

Bai, baina bi aurreinskripzio egin beharko dira, bata uztailerako eta bestea 

abuzturako.  

Nortzuk dute  

lehentasuna zozketan?  

Inoiz parte hartu ez dutenek edo, iaz aurreinskripzioa egin, zozketan plaza 

egokitu ez eta programan parte hartu ez zutenek. 
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Dibertsitate 

funtzionala  duten 

umeek  

zozketan parte hartzen  

dute ala zuzenean 

lortzen dute plaza?  

Bai, zozketan parte hartzen dute.  Plaza hauek dira, hain zuzen,  lehenengo 

zozketatzen direnak.  

Ze ikastetxe erabiltzen  

dira?  

Ikastetxe publikoak erabiltzen dira.  

 

Hauen erabilgarritasuna baldintzatuta dago udan egin beharreko  

berritze edota mantentze lanekin. Izan ere, ikastetxe batean obrak  

egin behar badira, udan egingo dira eta ikastetxe hori ezingo da erabili.  

Aurreinskripzioarekin 

lortzen da plaza 

udalekuetan? 

Ez, aurreinskripzioak zozketan parte hartzeko aukera ematen du, ez du 

inolaz ere plaza bermatzen. 

Lehentasuna izateak  

bermatzen du plazarik?  

 

Ez, lehentasunak izateak ez du plazarik bermatzen. Hori baldintzatuta 

dago egindako ikastetxe aukerarekin eta ikastetxe horretarako 

jasotako aurreinskripzioak. Ikastetxe batzuk eskari asko jasotzen dute 

eta ezin zaie lehentasuna duten guztiei erantzuna eman.  

Aurreinskripzioa eta  

gero, zer?  

 

Aurreinskripzioa egin eta gero zozketarako behin-behineko zerrendak 

argitaratuko dira martxoaren 27an. 

Zerrendak www.irun.org web orrian edo 010/943 50 51 52 

telefonoetan kontsultatu ahal izango dira. 

 

Ondoren, 5 eguneko epea (martxoaren 27tik 31ra) dago akatsak 

dauden egiaztatzeko eta, hala balitz, erreklamazioa egiteko. Oso 

garrantzitsua da  egindako aurreinskripzioa ondo dagoela egiaztatzea.  

 

Behin epe hori bukatuta, apirilaren 5ean argitaratuko dira 

zozketarako behin betiko zerrendak. 
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Noiz da zozketa?  

2017ko apirilaren 10ean, eguerdiko 12:00etan Udaletxeko Bilkura 

Aretoan (San Juan Harria plaza, 1, Irun) 

 

Zozketa eta gero, zer? 

Zozketa egiten denean bi zerrenda ateratzen dira txandako, bata  

"Plaza egokitu zaienak" eta bestea "zain zerrendan", bigarren 

honetan zehaztua egongo da errepeska edo ikastetxeetako zain 

zerrendan dagoen eta zenbatgarren postuan. 

 

Zerrendak aurreko atalean zehaztutako tokietan kontsultatu ahal 

izango dira. 

 

Plaza eskuratu dutenei Irungo Udalak posta elektroniko bat bidaliko 

die behin betiko izen-ematea egiteko beharko duten inskripzio-

kodearekin eta erabili beharko duten loturarekin. Horretarako IRUN 

TXARTELA erabiliko beharko da, nahitaez. 

Plaza egokitu zait, nola 

egin behar dut behin 

betiko izen-ematea? 

 

Interneten bidez egingo da SAC24h zerbitzuaren bitartez (www.irun.org/sac).  

 

Nahi izanez gero, HAZeko autozerbitzu terminaletan (San Martzial kalea, 2) ere 

egin ahalko da egunero 8:00etatik 22:00etara. 

 

Zergatik ume batzuek  

hartzen dute parte bi 

hilabeteetan eta beste  

batzuek, berriz, ez  

batean eta ez bestean 

 

Zozketan plaza egokitzea baldintzatuta dago egindako aukerekin.  

Plaza eskuratzeko aukera gehiago izango ditu bi ikastetxe aukeratu 

dituenak eta errepeska aukeratu duenak , hau da, prest dagoena  

edozein ikastetxetara joateko. 

 

 

Ba al dago garraio  

zerbitzurik?  

 

EZ, gurasoak edo haiek baimendutakoak arduratuko dira haurrak 

eramateaz 

 


