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SOLAS JOLAS 2017 PROGRAMAREN FUNTZIONAMENDUA 

 

 ARAUTUKO DUTEN OINARRIAK 

 

 

LEHENDABIZIKOA.-Xedea 

 

Oinarri hauen helburua SOLAS JOLAS 2017 udaleku irekien funtzionamendua arautzea da.  

 
BIGARRENA.-Programaren helburua  

 

SOLAS JOLAS 2017 udaleku irekiaren helburua hezkuntza bi hizkuntzatan (euskaraz edo 

euskaraz eta gaztelaniaz edota euskaraz eta frantsesez) jasotzen duten haurren artean 

euskararen erabilera sustatzea eta hizkuntzarekiko haurraren jarrera hobetzea da.  
 

HIRUGARRENA.-Parte hartu dezaketenak  

 

SOLAS JOLAS 2017 Haur Hezkuntzako bigarren zikloko 4 eta 5 urteko gelako haurrentzat 

(2011 eta 2012an jaiotakoak) eta Lehen Hezkuntzako 1. eta 4. maila bitartean dauden 

Irunen erroldatutako haurrentzat edo aipatutako zikloetan Irunen ikasten ari diren eta 
beste udalerritakoak diren haurrentzat zuzendutako programa bat da. Lehen aipatutako 

mailetako haurrez gain, parte hartu ahal izango dute 5. eta 6. mailan dauden dibertsitate 

funtzionala duten umeek, 12 urteko adin mugarekin. Bigarren oinarrian aipatutako 

helburua betetzearren D, B eta A ereduen arabera hezkuntza jasotzen duten umeek parte 

hartu ahal izango dute Solas Jolasen.  
 

Era berean, irundarra izan eta Ipar Euskal Herriko ikastetxeetan euskara hutsez edota 

euskara eta frantsesez ikasten duten adin bereko haurrek parte hartu ahal izango dute.  

 

LAUGARRENA.-Aurreinskripzio eta erreklamazio epea 

 
SOLAS JOLAS 2017 udalekuan parte hartzeko aurreinskripzioa martxoaren 6tik 17ra, biak 

barne, egin behar dute interesdunek. Aurreinskripzioa bide hauek erabiliz egingo da: 

www.irun.org web orriaren bitartez, edo HAZeko autozerbitzu terminaletan egunero 

8:00etatik 22:00etara, edo 010/ 943 50 51 52 telefonora deituta astelehenetik ostiralera 

8:00etatik 20:00etara.  
 

Aurreinskripzioa egiteak programa hau arautzen duten oinarri hauek onartzea dakar. 

 

Aurreinskripzioa egitean, programan parte hartu nahi duen haurraren datu hauek emango 

dira: izen-abizenak, helbidea, posta elektronikoa, eskuko telefonoa, aukeratutako txanda 

(uztaila, abuztua edo biak), ikasten ari den ikastetxearen izena,  zikloa eta eredua, eta Solas 
Jolaserako aukeratutako ikastetxea/ak, interesdunak azalduko du haurrak dibertsitate 

funtzionala  duen ala ez. Zozketari begira familia unitateko kide batek baino gehiagok parte 

hartu nahi badu, esan beharko du bakarka edo familiako kide guztientzat egin nahi duen 

aurreinskripzioa.  

 
Oso garrantzitsua da eskuko telefonoa eta posta elektroniko bat ematea, izan ere, 

baliabide horiek erabiliko dira komunikazio guztiak egiteko. Eman ezean, interesatuak erne 

ibili beharko du programaren inguruan komunikatzen den guztiaren berri izateko (epeak, 

komunikazioak...). 
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Horretaz gain, uztaileko txandan izena ematen duenak adierazi beharko du errepeskan  

parte hartu nahi duen, hau da, edozein ikastetxetan parte hartzeko prest dagoen. 

 

Aktibitatea garatzeko beharrezkoa izango da aurreinskripzio kopuru minimo bat egotea 

zentroko eta ziklo bakoitzeko: 10 Haur Hezkuntzan eta 12 Lehen Hezkuntzako bi zikloetan. 
Dena dela, antolamendu beharrengatik kopuru horiek alda daitezke. 

 

SOLAS JOLASerako eskaintzen diren zentroren batean aurreikusitako aurreinskripzio 

kopuru minimoa jasoko ez balitz, zentro hauek eskatu dituztenei beste aukera batzuk 

eskainiko dizkie udalak.  

 
Zozketarako onartutakoen behin-behineko zerrenda www.irun.org web korporatiboan 

jarriko da ikusgai martxoaren 27an. Horretaz gain, zerrenda, 010/943 50 51 52 telefonora 

deituta ere kontsultatu ahal izango da, astelehenetik ostiralera 8:00etatik 20:00etara.  

Interesdunek martxoaren 31ra arteko epea izango dute egoki ikusten dituzten alegazioak 

egiteko.  Zozketarako behin betiko zerrendak apirilaren 5ean argitaratuko dira goian 
aipatutako tokietan.  

 

Epez kanpo egiten diren aurre-izenemateak zain zerrendetara pasako dira azkenaren 

ondoren. Ez da aurreinskripziorik onartuko maiatzaren 5etik aurrera, programaren hobe 

beharrez ez bada.  

 
 

BOSGARRENA.-Zozketa: 

 

Programa honetan parte hartzea ZOZKETA bidez erabakiko da, interesatuek epe barruan 

egindako aurreinskripzioen artean, datuak aztertu, zerrendak publikatu eta erreklamatzeko 
epea bete ondoren. 

 

ZOZKETA, publikoa izango dena, apirilaren 10ean egingo da, eguerdiko 12:00etan, 

Udaletxeko Bilkura aretoan (San Juan Harria plaza, 1 Irun).  

 

Zozketa honela egingo da: 
 

a.- Bi zozketa egingo dira: bata uztaileko plazak emateko eta bestea abuztukoak. Uztaileko 

zozketari ekingo zaio lehenik. 

 

b.- Zozketan lehenetsiko dira inoiz parte hartu ez dutenak, edo iaz izena eman, zozketan 
plaza ez egokitu eta programan parte hartu ez zutenak. 

 

c.- Aurreinskripzio fitxa bakoitza talde hauetako batera lotuko da: 

 

0 TALDEA: 

DIBERTSITATE FUNTZIONALA DUTEN HAURRAK 
 

1 TALDEA:  

HAUR HEZKUNTZA (4 eta 5 urteko gelak), D EREDUA 

 

2 TALDEA:  
HAUR HEZKUNTZA (4 eta 5 urteko gelak), B, A EREDUAK 

 

3 TALDEA:  

LEHEN HEZKUNTZA 1. ZIKLOA (1. eta 2. maila), D EREDUA 
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4 TALDEA:  

LEHEN HEZKUNTZA 1. ZIKLOA (1. eta 2. maila), B, A EREDUAK 
 

5 TALDEA:  

LEHEN HEZKUNTZA 2. ZIKLOA (3. eta 4. maila), D EREDUA 

 

6 TALDEA:  

LEHEN HEZKUNTZA 2. ZIKLOA (3. eta 4. maila), B, A EREDUAK 
 

c. Goian aipatutako talde bakoitzean jasotako aurreinskripzioei modu automatikoan 

zenbaki bana emango zaie eta honela talde bakoitzean zerrenda bat osatuko da. 

 

d. Zozketa honela egingo da: 
 

- Lehen lehenik zozketa zein heziketa ziklotik abiatuko den erabakiko da. Hori 

egiteko hurrenkera hau aintzat hartuko da goranzko ordenean aukeratutako 

ziklotik abiatuta. 

 

o Haur Hezkuntza, D eredua 
o Haur Hezkuntza, B, A ereduak 

o Lehen Hezkuntza 1. Zikloa, D eredua 

o Lehen Hezkuntza 1. Zikloa, B, A ereduak 

o Lehen Hezkuntza 2. Zikloa, D eredua 

o Lehen Hezkuntza 2. Zikloa, B, A ereduak 
 

Zoriak erabakitako ziklotik gora abiatuko da zozketa, hau da, Lehen 

Hezkuntza 1. Zikloa, D eredua zoriz lehenengoa izatea egokituko balitz, 

hurrengo zikloa Lehen Hezkuntza 1. Zikloa, B, A ereduak izango litzateke eta 

horrela sei heziketa zikloak osatu arte. 

 

- Hori egin eta gero, talde bakoitzeko zenbaki bat aterako da. Zenbaki hau izango 
da aipatutako taldeko zerrendetako aurreinskripzio bati dagokiona. 

Aurreinskripzio honetatik aurrera (hau barne dela) eta goranzko ordenean 

dauden plazak esleituko dira egindako zentro aukeraren arabera eta behin horiek 

beteta bigarren aukeraren arabera, horrela egin bada aurre-izenematean. 0 

taldeko plazak esleituko dira lehenik. Kasu honetan plaza lortu duten haurren 

aurreinskripzio fitxan anai-arrebarik izena emanda egongo balitz, honek modu 
automatikoan eskuratuko luke plaza. Ondoren, gainerako plazak zozketatuko 

dira zehaztutako ordenaren arabera. Lehentasuna emango zaie inoiz parte hartu 

ez dutenei edo iaz izena eman, zozketan plaza ez egokitu eta programan parte 

hartu ez zutenei.  

 
- Egin den aukerarentzako plazarik ez balego, ikastetxe eta taldeetako zain 

zerrendetara pasako dira.  

 

- Familia unitateko kide bat baino gehiago inskribaturik balego aurreinskripzio 

fitxa berean eta haietako batek plaza eskuratuko balu, besteek modu 

automatikoan eskuratuko lukete plaza, baldin eta anai-arreba guztientzat 
tokirik balego.  
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- Zozketa bukatzen denean, "Errepeska"  aukera egin dutenak eta zozketan 

plazarik lortu ez badute "Errepeska-zain zerrendara" pasako dira eta 

lehentasuna izango dute ikastetxeetako zain zerrenden aurrean. "Errepeska" 

aukeratu ez dutenak  aukeratutako "ikastetxeetako zain zerrendetara" pasako 

dira. Bajak sortu ahala errepeskako zerrendetako hurrenkeraren arabera 
hasiko dira betetzen, ondoren ikastetxeetako zain zerrenden arabera. 

 

Zozketaren emaitzak www.irun.org web korporatiboan jarriko dira ikusgai apirilaren 10ean, 

15:00etatik aurrera. Horretaz gain, emaitzak, 010/943 50 51 52 telefonora deituta ere 

kontsultatu ahal izango dira, astelehenetik ostiralera 8:00etatik 20:00etara. 

 
Euskara Arloak erabakiko du zein plaza eskaintza egingo den SOLAS JOLAS 2017rako. 

 

SEIGARRENA.-Prezio publikoa ordaintzea eta behin betiko izenematea: 

 

Behin zozketa eginda, prezio publikoaren ordainketa eta behin betiko izenematea 
internetez egingo dira SAC24h zerbitzuaren bitartez (www.irun.org/sac). Horretarako epea 

2017ko apirilaren 24an hasi eta maiatzaren 5ean bukatuko da, biak barne. Nahi izanez 

gero, HAZeko autozerbitzu terminaletan (San Martzial kalea, 2) ere egin ahalko dira egunero 

8:00etatik 22:00etara. 

  

Irungo udalak plaza eskuratu dutenei posta elektroniko bat bidaliko die behin betiko 
izenematea egiteko beharko duten inskripzio-kodearekin eta erabili beharko duten 

loturarekin. Lotura horretan sartzeko IRUN TXARTELA edo beste ziurtagiri digital bat erabili 

beharko da. 

 

Plaza eskuratu baina programan parte hartuko ez dutenek udalari jakinaraziko diote plazari 
uko egiten diotela behin betiko izenemate epean.  

 

Irungo udalak 0 taldeko haurrei beren egoeraren inguruko txosten zehaztua eskatu ahal 

izango die, integrazioa bermatu ahal izateko eta programazioan egokitzapenak egiteko.  

 

Era berean, irundarra izan eta Ipar Euskal Herriko ikastetxeetan (euskara hutsez edota 
euskara eta frantsesez) ikasten duten parte hartzaileei ikastetxeak egindako ziurtagiri bat 

eskatu ahalko die azalduz ikasketak zein portzentajetan egiten dituzten euskaraz. 

 

ZAZPIGARRENA.- Errepeska, zain zerrenda eta epez kanpo izena ematea 

 
Behin betiko izen-ematea bukatuta plaza hutsik balego, udal Euskara Arloak plaza horiek 

esleituko ditu. Lehen lehenik “errespekan” egon eta plaza eskuratu ez dutenei eskainiko 

dizkie, zain zerrendetako interesdunei gero, eta epez kanpo izena eman dutenei, azkenik.  

 

Zain zerrendetan dauden anai-arreben kasuan, eta aurreinskripzioa elkarrekin egina 

badute, batek plaza eskuratuko balu, familia unitateko beste kideek plaza lortuko lukete 
modu automatikoan, baldin eta denontzako tokirik balego. Gerta liteke, plazak beteak 

egoteagatik, anai-arreba guztientzat tokirik ez egotea, edo egonez gero, ikastetxe 

diferenteetan.  

 

Behin betiko inskripzioa egiteko prozedura hasierako inskripzioetan erabilitako bera izango 
da, seigarren oinarrian jasotakoaren arabera. 

 



w w w. i run. o rg

EUSKARA ÁREA DE

EUSKARAARLOA

 

EUSKARA   Foruen Kalea, 2, 4. ·20302   IRUN ·T. 943 505272 · F. 943505623 · e-mail: euskara@irun.org  5/13 

Bigarren epealdia bukatuta, oraindik ere plazarik balego, Euskara Arloak iragarriko luke 

zein ikastetxetan eta ze adinekoentzat gelditu diren eta epe bat markatuko du plaza horiek 

betetzeko.  

 

  
 

ZORTZIGARRENA.-Prezio publikoa: 

 

SOLAS JOLAS 2017ko prezio publikoa Udalak onartutakoa da:  

 

 

A.- "SOLAS JOLAS" ZERBITZUAGATIK 

I. TARIFA  

Prezio publiko hau hurrengo tarifaren arabera jasoko da: 

 

Izena emandako familia-unitateko kide 

bat 
70,00 € hilabete eta haur bakoitzeko 

Txanda berean izena emandako familia-

unitateko bi kide edo gehiago badira. 
52,50 € hilabete eta haur bakoitzeko 

 

BEDERATZIGARRENA.-Asignazioaren komunikazioa 

 

Irungo Udalak parte hartzaileei posta elektronikoz jakinaraziko die ekainaren bigarren 
hamabostaldian (uztailean parte hartuko dutenei) eta uztailaren bigarren hamabostaldian 

(abuztuan parte hartuko dutenei) egokitu zaien talde pedagogikoa. 

 

HAMARGARRENA.-Talde asignazioaren ahalmena 

 
Udal Euskara Arloak du talde osaketaren ahalmena helburuen arabera, programa eta 

Arloaren beraren irizpideen arabera, eta izenemate-orrian interesatuek azaldutako 

lehentasunen arabera. Talde asignazioa egiteko orduan honako hauek hartuko dira 

kontuan: haurraren adina (honen baitan haurrak mailaka bilduz: HH, LH 1 eta LH 2), 

hizkuntza eredua (A, B eta D ereduak), taldeko haur kopuruaren gehiengoa eta 

gutxiagoaren irizpidea, sexua (neska/mutila, talde orekatuak egon daitezen, hezkidetza 
ahalbideratzeko), izena (talde berean izen berekoak batera ez egoteko eta arreta 

pertsonalizatuta emateko).  

 

Talde asignazioa ez onartzeak ez dakar prezio publikoa itzultzea.  

 
HAMAIKAGARRENA.- Programan baja ematea 

 

Parte hartzaileren batek baja ematen badu ez zaio prezio publikoaren zenbatekoa 

itzuliko. 

 

HAMABIGARRENA.-Zentroetan sartzeko debekua 
 

Gurasoek erabat debekatuta dute SOLAS JOLAS aurrera eramaten ari diren ikastetxe edo 

zentroetara sartzea.  
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HAMAIRUGARRENA.-Ardura pedagogikoa 

 

Enpresa esleipendunaren arduradunak eta koordinatzaile orokorrek izango dute 

programaren ardura pedagogikoa. Talde honek programaren arrakastarako egokitzat jotzen 

duena egingo du. Goian aipatutako taldeak haur partaideen portaeraren eta asistentziaren 
jarraipena egingo du eta aktibitatearen ordena, elkarbizitza eta funtzionamendua 

ziurtatzeko neurriak hartuko ditu. Talde horren lanaren jarraipena Irungo Udalak hartuko 

du bere gain. 

 

HAMALAUGARRENA.- Ekintzaren egutegia eta ordutegia 

 
Programa, 2017ko uztailaren 4tik 28ra eta abuztuaren 2tik 25era garatuko da lanegunetan. 

Ekintzaren ordutegia 09:00etatik 13:00etara da. Ez da inor onartuko lehenago edo 

beranduago, justifikatutako salbuespenetan izan ezik. Anai-arreben kasuan, plaza  

ikastetxe diferentean dutenean, Euskara Arloak mekanismoak adostuko ditu 

eragindakoekin 15 minutuko tartea izateko, 8:45tik 9:00etara, denak garaiz iritsi ahal 
izateko.  

 

Ordutegian aldaketarik balego (irteerak, jaialdiak...) talde pedagogikoak bezperan 

jakinaraziko du. 

 

Dena dela, talde guztiek izango dute irteera bereziko egun bat. Egun horretako ordutegia 
aldatuko da ondoren zehazten den moduan: Haur Hezkuntzako haurren ordutegia 

09:00etatik 14:30era izango da, eta Lehen Hezkuntzakoena 09:00etatik 17:00etara. Talde 

pedagogikoak aldez aurretik jakinaraziko du zein egunetan egingo den. 
 

HAMABOSGARRENA.- Izaera pertsonaleko datuak babestea 
 

Emandako datu pertsonalak interesdunaren onespenaz jasotzen dira, tratamendu 

automatizatua izango dute eta Irungo Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira Datu 

Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 20. artikuluak 

xedatzen duenaren arabera. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta 

aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Hiritarra Atenditzeko Zerbitzuan (HAZ). 
 

Irungo Udalak SOLAS JOLAS programaren esleipenduna den enpresari beharrezkoak diren 

datu pertsonalak komunikatuko dizkio parte-hartzaileen behar bereziak behar bezala 

atenditzeko. 

 
HAMASEIGARRENA.-Euskara ordezkariaren ahalmena 

 

Euskara Ordezkariak eskumena du Oinarriotan aurreikusi gabeko guztietan sor daitezkeen 

zalantzetan eta kasu berezietan erabaki eta programaren funtzionamendua behar bezala 

eramateko beharrezko akordioak hartzeko. 

 
 

IRUNen, 2017ko otsailaren 22an  

 


