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Banaketak direnean gurasoek bere seme alaben ikasketa-prozesuan erabakiak

hartzeko eta informazioa jasotzeko duten eskubidea bermatzeko eta aldi berean

legeak ezartzen dizkien erantzunkizunetan laguntzeko Hezkuntza Sailetik jasotako

argibideak betez jarraitu beharreko prozedura.

- Matrikulazio eskaera edo ikastetxez aldatzeko eskaera guraso baten izenean

etorriko balitz, beste gurasoaren adostasuna beharrezkoa den ala ez ziurtatu

beharko da. Horretarako epaiaren edo behin behineko neurrien autoaren

xedapen-zatia aurkezteko eskatuko zaio eskatzaileari.

Dokumentu hori ezin da jaso eta itzuli egingo da. Ikaslearen espedientean

ohar bat baino ez da idatziko, hezkuntza erabakiei buruz xedatutakoa

jasotzeko (III. Eranskina).

- Dokumentuak beste gurasoak guraso ahala kenduta (patria potestad) dagoela

jasotzen ez badu, eskaeraren kopia bat igorriko zaio posta zertifikatu bidez,

ezinbestean, eskatzaileak eman beharko du helbide hau.

- Bertan adieraziko zaio eskaera bideratu egingo dela informazioa jaso eta 10

egun balioduneko epean ez badu ikastolan aurkezten kontrako agiririk. Epe

horretan agiri hori azalduko balu, eskatzaileari adieraziko zaio matrikulazio

edo ikastetxe aldaketa, soilik, baimentzen duen epaiaren aginduaren ondoren

egingo dela.

- Guraso ahala duten bitartean bi gurasoek informazio berdina jasotzeko

eskubidea dute. Ikastolak bi gurasoei informazio berdina bidaliko die



aurkakoa agintzen duen epaia edo behin behineko neurriak jasotzen dituen

dokumentazioa jaso arte.

- Biek guraso ahala duten bitartean hezkuntzarekiko eta osasunarekiko

erabakiak hartzeko eskubide eta erantzukizun berdina dute. Hori dela eta

eranskinean agertzen den fitxa bi gurasoek sinatu beharko dute.

- Banakako guraso bileretarako hitzordu bat ematea lehenetsiko da. Ikasleen

onurari begira bilera bat lehenetsiko da. Familiei honen berri emateko,

ikasturte hasierako guraso bilera orokorreko txostenean, esaldi bat jarriko da,

bilera bakarra lehenesten dela adieraziz eta gurasoek bi bileretan egin nahiko

balute eskaera egin beharko luketela azpimarratuaz.

- Bietako batek seme alabaren txosten eskolarra eskatzen badu, datu hauekin

soilik osatuko da: osasun egoera, asistentzia eta notak. Abokatuak eskatuko

balu, gurasoen izenean ahalordea emanda daukala ziurtatu beharko da.

- Epaitegiko eskaerei, informazioa emateko gida:

- Informeak epaileak eskatutakoari soilik erantzungo dio modu

objetiboan eta balorazioak  egitea saihestuko da.

- Bidaltzen den informazioa, zuzendaritza, orientazio departamentua eta

tutorearen artean koordinatuko da.



I. ERANSKINA
ZER DA GURASO AHALA (PATRIA POTESTAD) ETA ZER DA ZAINTZA

ETA BABESPEA (GUARDA Y CUSTODIA)

Guraso-ahala gurasoek emantzipatu gabeko seme-alaba adingabeei eta haien

babesari dagokienez dituzten eginbehar eta eskubideen multzoa da.

● Seme-alabak zaintzea, haiekin egotea, elikatzea, heztea eta prestakuntza

integrala ematea.

● Ondasunak ordezkatzea eta administratzea.

Gurasoak bananduta bizi badira, semearekin edo alabarekin bizi denak

egikarituko du guraso-ahala (eguneroko bizitzan). Ez, ordea, ikastetxea aukeratzeko

erabakietan, askotariko tratamenduetan...

Zaintza eta babespea seme-alababekin bizitzea, zaintzea eta laguntzea da.

Gurasoetako bati, biei edo hirugarren bati egotz dakioke.

Beraz, guraso-ahala seme-alaben ordezkaritza orokorrari dagokio, eta zaintza eta

babespea, berriz, seme-alaben ohiko edo eguneroko bizikidetzan oinarritzen da.

Horregatik, ezkontza hausten denean, ohikoena da bi gurasoek guraso-ahala
mantentzea, eta hori ez da gertatzen zaintza eta jagoletzarekin, normalean bietako

batek bakarrik mantentzen baitu, zaintza partekatuko kasuetan izan ezik.

Beraz, esan dezakegu elikadurari, janzkerari, lagunei eta abarri dagokienez

egunerokotasunean eragina duten erabakiak zaintzari eta jagoletzari egozten

zaizkiola; egunerokotasunetik harago doan guztiak (tratamendu medikoak,

ikastetxea aukeratzea, eskola-jarraipena...) guraso-ahala baliatzearekin du zerikusia,

bi gurasoek jakinaren gainean egon behar dute, eta gertakarien garrantziaren

arabera, bi gurasoen adostasuna beharko da, salbu eta bietako bati guraso-ahala

espresuki kentzen bazaio, berariazko epai judizial baten bidez.



ELEBITAN

Guraso-ahala gurasoek emantzipatu

gabeko seme-alaba adingabeei eta

haien babesari dagokienez dituzten

eginbehar eta eskubideen multzoa da.

● Seme-alabak zaintzea, haiekin

egotea, elikatzea, heztea eta

prestakuntza integrala ematea.

● Ondasunak ordezkatzea eta

administratzea.

Gurasoak bananduta bizi badira,

semearekin edo alabarekin bizi denak

egikarituko du guraso-ahala (eguneroko

bizitzan). Ez, ordea, ikastetxea

aukeratzeko erabakietan, askotariko

tratamenduetan...

Zaintza eta babespea seme-alababekin

bizitzea, zaintzea eta laguntzea da.

Gurasoetako bati, biei edo hirugarren bati

egotz dakioke.

Beraz, guraso-ahala seme-alaben

ordezkaritza orokorrari dagokio, eta

zaintza eta babespea, berriz,

seme-alaben ohiko edo eguneroko

bizikidetzan oinarritzen da. Horregatik,

ezkontza hausten denean, ohikoena
da bi gurasoek guraso-ahala

La Patria Potestad es el conjunto de

deberes y derechos de los padres en

relación con los hijos menores de edad
no emancipados y su protección.

● Velar por los hijos, tenerlos en su

compañía, alimentarlos, educarlos

y procurarles una formación

integral.

● Representación y administración

de sus bienes.

Si los padres viven separados, la patria

potestad se ejercerá por aquel con quien

el hijo conviva (en lo cotidiano) . No así

en las decisiones como elección de

centro escolar, de tratamientos

diversos…

Por guarda y custodia se entiende vivir,

cuidar y asistir a los hijos. Se puede

atribuir a uno de los progenitores,

compartida entre ambos o a una tercera

persona.

Por tanto, la patria potestad se refiere a la

representación general de los hijos,

mientras que la guarda y custodia se

centra en la convivencia habitual o diaria



mantentzea, eta hori ez da gertatzen

zaintza eta jagoletzarekin, normalean

bietako batek bakarrik mantentzen baitu,

zaintza partekatuko kasuetan izan ezik.

Beraz, esan dezakegu elikadurari,

janzkerari, lagunei eta abarri dagokienez

egunerokotasunean eragina duten

erabakiak zaintzari eta jagoletzari

egozten zaizkiola; egunerokotasunetik

harago doan guztiak (tratamendu

medikoak, ikastetxea aukeratzea,

eskola-jarraipena...) guraso-ahala

baliatzearekin du zerikusia, bi gurasoek

jakinaren gainean egon behar dute, eta

gertakarien garrantziaren arabera, bi
gurasoen adostasuna beharko da,

salbu eta bietako bati guraso-ahala

espresuki kentzen bazaio, berariazko

epai judizial baten bidez.

con ellos. Por eso, cuando se produce

una ruptura matrimonial, lo normal es
que ambos progenitores mantengan la
patria potestad, cosa que no suele

ocurrir con la guarda y custodia ya que

por regla general solo uno de ellos la

mantiene, exceptuando los casos de

custodia compartida.

Por tanto podemos decir que las

decisiones que implican lo cotidiano en

referencia a la alimentación, el vestido,

los amigos.. son atribuidas a la guarda y

custodia; todo aquello que transciende de

lo cotidiano (tratamientos médicos,

elección de centro escolar, seguimiento

escolar...) tiene que ver con el ejercicio

de la patria potestad, ambos padres

deben estar informados y en función de la

importancia del hecho deberá haber
consentimiento de ambos
progenitores, salvo que uno de ellos se

halle privado de la patria potestad en

cuestión  por sentencia judicial expresa.



II. ERANSKINA
INFORMAZIO FITXA

Ikaslearen izena: Maila:

1. gurasoaren izena:

2. gurasoaren izena:

Larrialdi-kasuan, deitu telefono-zenbaki hauetara honako ordena honetan:

1 ……………………………………………………Ikaslearekiko lotura:

2 ……………………………………………………Ikaslearekiko lotura:

3 ……………………………………………………Ikaslearekiko lotura:

Larrialdi medikoaren kasuan, ados nago nire semea/alaba osasun-zentro

edo ospitale batera  eramatearekin, beharrezkoa izanez gero.

Nire semeak/alabak hezkuntza-orientazioa edo orientazio psikologikoa

behar badu, ados  nago ematearekin.

Ados nago nire semea/alaba ikastetxeak programatutako

jarduera-planean proposatzen diren eskola-jarduera eta txango guztietara

(Estatu barruan zein kanpoan) joatearekin.

Bi gurasoek eman behar dute adostasuna.

Gurasoetako bat ados ez badago, aitak edo amak berak jakinarazi

beharko dio ikastetxeari. Eranskina: 20…….-20…… ikasturterako

programatutako eskola-jardueren eta txangoen plana.

Data:..........................

1. gurasoaren sinadura: 2. gurasoaren sinadura:
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5. ERANSKINA 

HITZARMEN ERREGULATZAILEARI BURUZKO INFORMAZIO  

GARRANTZITSUA DUEN FITXA

Ikaslearen izena:                     Maila:

1. gurasoaren izena: 

2. gurasoaren izena: 

Hitzarmen erregulatzailearen data:    

Hitzarmen erregulatzailearen erregistro-zenbakia: 
 

III. ERANSKINA

1
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bildutako alderdi garrantzitsuak; Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan baino ez da 
aplikatu behar):

jakinarazi beharko diote gurasoek. 
 
Data:

1. gurasoaren sinadura:     2. gurasoaren sinadura:
 

2
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6. ERANSKINA

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILAREN JARRAIBIDEAK 

ESKOLA ARLORAKO BANAKETA EDO DIBORTZIO EGOERETAN

IV. ERANSKINA

1
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