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IKASTETXE PUBLIKO ETA KONTZERTATUETAN, HAUR HEZKUNTZA,
LEHEN HEZKUNTZA ETA BIGARREN HEZKUNTZAN ISLAMIAR
ERLIJIOKO ESKOLAK JASOTZEKO ESKAERA.
Ikastetxean islamiar erlijioko eskolak eskatzeko eskubidea daukagu.
Azaroaren 10eko 26/1992 Legearen* 10. artikuluaren 1. puntuan aitortuta dago. Lege
horren bidez, Estatuaren eta Espainiako Batzorde Islamikoaren arteko Lankidetza
Akordioa onartu zen (1992ko azaroaren 12ko BOE, 272. zk.).
Haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzarako aitortuta dago.
Ikastetxeak islamiar erlijioko eskolak jasotzeko edozein eskaera jaso, aztertu eta
erantzun egin behar du. Salbuespena: islamiar erlijioaren irakaskuntza zentroaren
beraren izaerarekin bat ez datorren ikastetxe kontzertatuak.
Ikastetxeak ez badu eskaera jasotzen, Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean zerbitzuko
edozein bulegotan entregatu dezakezu.
Ikastetxean irakasgai hori egotea ala ez egotea honako faktoreen araberakoa izango
da:
.- Ikasturte bakoitzean eskatzen duten familien kopurua.
.- Ikasturte bakoitzean izena emandako haur kopurua.
.- Espainiako Islamiar Batzordeak aitortutako irakasleen disponibilitatea.
10. artikuluaren 4. puntuaren arabera, ikastetxe publiko eta pribatu kontzertatuek
lokal egokiak bideratu beharko dituzte artikulu horretan arautzen den eskubidea
gauzatu ahal izateko, eta ez da irakaskuntza jardueren garapena kaltetuko.
Zuk ordezkatzen duzun adingabeak ikastetxean islamiar erlijioa jaso dezan nahi baduzu,
ondoren azaldutako urratsak jarraitu behar dituzu:
1) Bete ezazu “banakako eskaera-orria”.
2) Eskaera kolektiboa bada, eragina askoz handiagoa izango da. Kasu honetan,
familia batek “taldeko eskaera-orria” ere betetzea gomendatzen dugu, banakako
eskaerekin batera aurkezteko.
3) Taldeko zein banakako eskaera-orriak ikastetxeko zuzendaritzan entregatu behar
dira. Ikastetxeko arduradunak sinatu eta zigilatutako kopia bat gordeko duzu.
Ikastetxeak ez badu eskaera jasotzen, Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean zerbitzuko edozein
bulegotan entregatu dezakezu.

4) Zuzendaritzan edo Zuzenean zerbitzuan galde dezakezu eskaera zein egoeratan
dagoen.
5) Idatzizko erantzun bat emateko eska dezakezu.

•

“1. Puntua. Konstituzioaren 27.3 artikuluan eta uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoan jasotakoaren arabera,
Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duena, eta urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan jasotakoaren arabera,
Hezkuntza Sistemaren Antolaketa Orokorra arautzen duena, ikasle musulmanei, beren gurasoei eta
ikastetxeetako gobernu-organoei bermatzen zaie ikastetxe publiko eta pribatu kontzertatuetan islamiar
erlijioko eskolak jasotzeko eskubidea egongo dela, betiere, eskola horiek emateak ez badakar kontraesan bat
zentroaren beraren izaerarekin, haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzan.”
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Gogoan izan ikasturtea irailean hasi eta ekainean bukatzen dela, beraz, eskaerak epe
barruan egin behar dira, hurrengo ikasturtean indarrean egoteko.
Edozein zalantza baduzu edo laguntza behar baduzu, Bidaya Elkartearekin
harremanetan jar zaitezke, helbide honetara idatziz: info@bidaya.org
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