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UDAL ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Hezkuntza

Errenteriako Udalaren Udal Eskola Kon tseiluaren Araudiari behin betiko onarpena ematea.      
 

Udalba tzak, 2014ko  otsailaren 25ean egindako bilkuran, Errenteriako Udalaren Udal Eskola Kon- 
tseiluaren Araudiari hasierako onespena ematea erabaki zuen; era berean, espedientea
jendaurrean jar tzea eta epe horretan jendeak inolako erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu
ezean, ordura arteko behin-behineko akordioa behin betiko tzat onar tzea.      

Ordenan tza hori hogeita hamar laneguneko epean jarri zen jendaurrean, 2014ko ekainaren 9an
Gipuzkoako A�������� O�������ren 107 zenbakian argitaratutako iragarkiaren bidez, eta ez zenez
aurkeztu interesdunen aldetik inolako erreklamazio zein iradokizunik, Araudia behin betikoz onartu- 
tzat ematen da.              

Beraz, Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren
arabera, iragarki honetan Eranskin gisa argitara tzen da Araudiaren testua; testua ez da indarrean
sartuko Gipuzkoako A�������� O��������� argitaratu eta hamabost lanegunetako epea iragan
arte.                 

Administrazio-bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekur tsoa
jarri ahal izango da euskal autonomia erkidegoko auzitegi nagusiaren administrazioarekiko
auzietako salaren aurrean, iragarkia argitara tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko
epean.

Hori guztia egoki irizten diren beste edozein errekur tso jar tzeko kalterik gabe.

Errenteria, 2014ko azaroaren 5a.—Julen Mendoza Pérez, alkatea.           (10114)

ERANSKINA

ERRENTERIAKO UDALAREN UDAL ESKOLA KON TSEILUAREN ARAUDIA

ZIO AZALPENA

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao


Errenteriako Udala jabe tzen da hezkun tza udal politikaren lanik garran tzi tsuenetako bat dela eta,
hezkun tza alorrean legeak ematen dizkion eskumenen garapenean, bermatu egin behar duela
hezkun tza ren programazio orokorrean inplikaturiko eragile guztien parte har tzeko eskubidearen
eraginkortasuna. Horrela, bada, Euskadiko Eskola Kon tseiluaren 13/1998 Legearen III tituluak
arau tzen duenaren arabera, proposa tzen da Errenteriako Udal Eskola Kon tseilua sor tzea,
udalerrian uniber tsi tateaz kanpoko irakaskun tza ren programazioan ari tzen diren alderdi inplikatuen
parte-har tze, kon tsulta eta aholkulari tza organoa izan dadin.

Horren haritik, Errenteriako Udal Eskola Kon tseilua sor tzeak aukera emango du herritarren parte-
har tze eraginkorragoa izan dadin hezkun tza ren alorrean, eta horrek ahalbideratuko du herritarren
hezkun tza beharrei botere publikoen eran tzuna egoki tzea, ahalik eta gehien, hezkun tza bidera tzen
den komunitatearen beharrei.

Errenteriako Udal Eskola Kon tseiluaren bidez saihestuko dugu sakabanaketa eta alderdi edo
estamentu bakoi tza ren esku-har tze aren eraginkortasun eza. Era horretan, bakoi tzak bere aldetik
parte hartu beharrean eta bakoi tzari kon tsul tatu ordez, gainerakoen irizpideak ezagutu gabe,
guztiek baliozko bitarteko instituzionala izango dute, gizarte-heziketa prozesuaren bikotean
beharrezko oreka dinamikoa eta harreman estua ekarriko dituena.

I TITULUA 
 

KON TSEILUAREN ERAKETA ETA HELBURUAK

1. artikulua.    Eraketa.

Euskadiko Eskola Kon tseiluaren urriaren 28ko 13/1998 Legearen III tituluak arau tzen duenaren
arabera, Errenteriako Udalean eratu da Errenteriako Udal Eskola Kon tseilua, hezkun tza
komunitatearen alderdi guztien parte-har tze, kon tsulta eta aholkulari tza organo gisa, udalerrian
uniber tsi tateaz kanpoko irakaskun tza arautua programatu, jarraitu eta kontrola tzeko.                

2. artikulua.    Helburuak.

Errenteriako Udal Eskola Kon tseiluaren jarduera ondorengo helburuak lor tze aldera bideratuko da:

a)  2tik 16ra urte bitartekoen hezkun tza ren alorrean inplikaturiko gizarte sektore guztiei
Errenteriako herrian berma tzea heziketaren programazio orokorrean parte-har tzeko
eskubidea.            

b)  Gizarteak edo instituzioek hezkun tza komunitatearen tzat bidera tzen dituzten prestakun tza,
kultura, kirol eta aisialdi eskain tzak koordinatu eta txerta tzea.

c)  Ikaste txeak erabat integratu daitezela bul tza tzea Errenteriako inguru geografiko,
sozioekonomiko eta kulturalean.

d)  Nortasuna bere osoan gara tzeko eratutako hezkun tza rako eskubidearen eraginkortasuna
berma tzea.

e)  Irakaskun tza ren kalitatea hobe tzea.

f)  Euskararen normalizazioa eta erabilera bul tza tzea hezkun tza alorrean.

g)  Eskola sistema indar tzea, gizarte eta norbanakakoen arteko era guztietako desberdintasunak
oreka tzeko tresna gisa.

h)  Ikasle tokien eskain tza egokia eginez, herritarren hezkun tza beharrak bete tzen direla segurta- 
tzea.            



II TITULUA 
 

ORGANOEN OSAKETA ETA FUN TZIOAK

3. artikulua.    Osaketa.

Udal Eskola Kon tseiluak honako organoak izango ditu:              

a)  Kon tseiluaren Batza rra.

b)  Lehendakari tza.

c)  Lehendakariorde tza.

d)  Idazkari tza.

e)   Batzorde iraunkorra.

f)  Lan Batzor deak.

4. artikulua.    Kon tseiluaren Batza rra.

Eskola Kon tseiluaren Batza rra, organo nagusia den heinean, Kon tseiluko Lehendakaria izango du
buru eta,  hitza eta botoa izango duten eskubide osoko ondorengo kideek osatuko dute.

Lehendakaria:

— Errenteria Alkatea izango da. Lehendakari tza Hezkun tza sailaz ardura tzen den zinego tziaren
esku  utzi ahal izango du.               

Batzor dekideak:

a)  Gurasoak ordezka tzen dituen per tsona bat, herrian 2 eta 12 urte bitarteko haurren heziketan
ari tzen den ikaste txe bakoi tzeko.

b)  Gurasoak ordezka tzen dituen per tsona bat, herrian 13 eta 16 urte bitartekoen heziketan ari- 
tzen den ikaste txe bakoi tzeko.

c)  Zuzendari tza ordezka tzen duten lau per tsona, herrian 2 eta 12 urte bitartekoen edo/ta 12 eta
16 urte bitartekoen heziketa zikloren batean ari tzen den ikaste txe publikoetatik.         

d)  Titularra ordezka tzen duten hiru per tsona, herrian 2 eta 12 urte bitartekoen edo/ta 12 eta 16
urte bitartekoen heziketa zikloren batean ari tzen diren ikaste txe pribatu eta hitzar mendunetatik.

e)  Irakasleak ordezka tzen dituen lau per tsona, herrian 2 eta 12 urte bitartekoen edo/ta 12 eta 16
urte bitartekoen heziketa zikloren batean ari tzen den ikaste txe publikoetatik.     

f)  Irakasleak ordezka tzen dituen hiru per tsona, herrian 2 eta 12 urte bitartekoen edo/ta 12 eta 16
urte bitartekoen heziketa zikloren batean ari tzen diren ikaste txe pribatu eta hitzar mendunetatik.

g)  Ikasleak ordezka tzen dituen per tsona bat, herrian Derrigorrezko Bigarren Hezkun tzan ari tzen
den ikaste txe bakoi tzeko.

h)  Herriko ikaste txe guztietako administrazio eta zerbi tzuetako langileak ordezka tzen dituzten
hiru per tsona.



i)  Udal talde politiko bakoi tza ordezka tzen duen per tsona bat, baldin eta udalba tzan ordezkari tza
lortu badute.

Idazkaria:

— Udalba tza ren Idazkaria edo berak eskuorde tzen duen fun tzionarioa izango da. Kon tseiluan
parte hartuko du, aho tsa rekin baina boto eskubiderik gabe, eta saioetako aktak jasoko ditu.

Eskola Kon tseiluko kideen hautaketa emakume eta gizonen arteko berdintasun prin tzi pioa
errespetatuz egingo da,  otsailaren 18ko 4/2005 Legeari jarraiki, Emakume eta Gizonen
Berdintasunari buruzkoa dena.

5. artikulua.    Karguak berri tzea.

Eskola Kon tseiluko kideen karguak lau urtetik behin berrituko dira eta bat etorriko dira udal
hauteskundeekin, gehienez sei hilabeteko epean Udalba tza berria sor tzen denetik konta tzen
hasita.

6. artikulua.    Izendapenak.

1.    Udal Eskola Kon tseiluaren kideak, Udal Eskola Kon tseiluaren Batza rrak izendatuko ditu,
batza rraren era tze bilkuran. Kon tseilukide berriak izendatuz gero, ohiko bilkura batean egingo dira
izendapenak.

2.    Kon tseilukide izendatuak izateko proposamenak Hezkun tza azpisailari zuzenduta egongo dira
eta Udal Erregistroan aurkeztuko ditu entitate bakoi tzak, Udal Eskola Kon tseiluaren Batza rrak
izendapenak egiteko aurreikusitako bilkura baino hilabete bat lehenago,  gutxienez, bai Kon tseilua
osa tzeko, bai bera berri tzeko bilkura denean. Era berean, egindako proposamenean kide bakoi tza-
ren ordezkoa zehaztuko da.          

7. artikulua.    Kargua gal tzea.

Udal Eskola Kon tseiluko kide direnek kon tseilukide kargua galduko dute, honakoren bat gertatuz
gero:           

a)  Agintaldia amai tzea.

b)  Izendapena erabaki zuten baldin tzak gerta tzen ez direnean.

c)  Karguari espresuki uko egitea.

d)  Kargu publikoetan ari tzeko ezgai tzen duen hutse giteren bat eginez gero.

8. artikulua.    Betegabeko karguak.

Karguren bat bete gabe gera tzen denean, hori ordezko izateko izendaturiko per tso narekin beteko
da, eta arestian aipaturiko baldin tzak bete tzen baditu. Kargu horretan egongo da ordezkatu
duenaren agintaldia buka tzen den epera arte.              

9. artikulua.    Fun tzioak.

Udal Eskola Kon tseiluaren Batza rra derrigorrez kon tsul tatua izango da, eta aholkatu, informatu eta
proposamenak egingo ditu honako gaien inguruan:

a)  Udal mailan eskola-tokiak sor tzeko, ken tzeko eta alda tzeko, eta bai ikastegiak eraberri tzeko
ere.                 



b)  Garbikun tza, bere onean eusteko, zain tze, antolapideak eraberri tze-alorrean, etabarrekikoan,
ikaste txeen ihardunari doazkien udal ekin tzei buruzkorako.

c)  Hezkun tza ren alorreko udal jarduerek eta xedapenek honako hauetan eragina dutenean: haur
hezkun tzan, lehen hezkun tzan eta derrigorrezko bigarren hezkun tzan, ekin tza osagarrietan eta
eskolaz kanpokoetan, ingurumeneko hezkun tzan, osasun-hezkun tzan, lagun tza
psikopedagogiakoan, eskola kirolean, eskola-absentismoan eta abarretan, betiere hezkun tzari
loturiko jarduerak, planak, proiektuak eta erabakiak direnean. Halakoak herrian bertan gara tzeko
proposaturiko dira.

d)  Gizarteak hezkun tza-elkarteari egin diezazkion gaikun tza rako eskain tzak elkarri egokitu eta
sar tze ari buruzkoan.

e)  Herriko Hezkun tza eskain tza ren lurralde banaketarako beharrak eta irizpideak azter tzea eta
eskola mapa adostea, ikasleak eskolaratu ahal izateko banakun tza rako irizpideak zehazteari
buruzkorako.

f)  Osagarrizko hezkun tza ren alorreko ekin tza-egitamuari buruzkorako.

g)  Neska eta mutilen arteko elkarbizi tza positiboa susta tzeko jarduerak, ondorengoak
azpimarratuta: emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, eskola jazarpenaren aurkako ekin- 
tzak, genero indarkeriaren aurkako ekin tzak eta diskriminazio sozio-ekonomiko mota guztien
aurkakoak, eskola eremuan eta eskolak eragina duen alorrean.

h)  Euskararen normalizazioari eta erabilerari loturiko jarduerak eskola eta bere eraginpeko
alorrean.

i)  Gurasoak hezkun tza ren prozesuan txerta tzea honako ekimenen bidez: guraso eskolak,
prestakun tza ikastaroak edo  antzeko ekimenak.

j)  Eskola komunitatearen tzako matrikulazio eta aholkulari tza kanpainak eskolara tze ari, fun- 
tzionamenduari eta hezkun tza-orientabideari eragiten dioten gai guztietan.

k)  Proposaturiko ekin tzak eta jarduerak bete tzeko jarraipenean, hala nola Udalba tzak hezkun tzari
loturiko onarturiko ekin tze tan.

l)  Ihardu tze-eremuz udalerako izan edo Udala partaide izango deneko hezkun tzako zaingo-- 
batzorde, bazkun eta erakundeak era tzeko.

m)  Hezkun tzako edo/eta udal agintariek ezar tzen duten beste edozein.

10. artikulua.    Lehendakari tza.

Udal Eskola Kon tseiluaren Lehendakaria Udaleko Alkatea izango da. Berak lehendakari tza
Hezkun tza azpisailaz ardura tzen den zinego tziaren esku  utzi ahal izango du.      

11. artikulua.    Fun tzioak.

Lehendakariaren fun tzioak honakoak izango dira:

a)  Kon tseiluaren zuzendari tza.

b)  Bilera bakoi tzeko gai zerrenda ezarriko du.

c)  Bilerak deitu eta zuzenduko ditu.

d)  Kon tseiluak harturiko erabakiak buru tzen eta bete tzen direla zainduko du.



e)  Kon tseiluaren ohiko fun tzionamendua bermatuko du, eta, gainera, eskumena izango du
bozketak erabaki tzeko berdinketak izaten direnean bere kalitatearen botoaren bidez.

12. artikulua.  Lehendakariorde tza.

Udal Eskola Kon tseiluaren Batza rrean bozketaz eta gehiengo osoz aukeratuko da
Lehendakariordea, bere kideen artean, aurkeztutako hautaigaien artean. Horrelakorik lehenengo
bozketan lortu ezean, hautaketa gehiengo soilez burutuko da bigarren bozketan.

13. artikulua.    Fun tzioak.

Lehendakariordearen fun tzioa Lehendakaria ordeztea izango da kanpoan izateagatik, kargua bete
gabe dagoelako edo gaixotasunagatik. Horrez gain, Lehendakariak eskuorde tzen dituen fun tzio
guztiak bere gain hartu ahal izango ditu, harturiko erabakiak buru tzen eta bete tzen direla zain tzea
eta Udalarekin izan beharreko harremana izan ezik.

14. artikulua.    Idazkari tza.

Udal Eskola Kon tseiluaren Idazkari tza Udalba tza ren Idazkari tza Orokorra duen per tso naren esku
izango da, edota Hezkun tza Azpisaileko Per tso nalaren artean eskuorde tzen duenaren esku.

15. artikulua.    Fun tzioak.

Idazkariak bete beharreko fun tzioak ondorengoak izango dira:

a)  Udal Eskola Kon tseiluaren Batza rraren bileretara joatea hitza rekin baina botorik gabe.

b)  Bileretako aktak idaztea eta Kon tseiluaren dokumentazioa zain tzea.

c)  Kon tseiluaren Batza rraren erabakiak eta aktak egiazta tzea.

d)  Dokumentazioa eta postazko harremana tramitatu eta artxiba tzea.

e)  Bileretako gai zerrenda prestatu eta deialdiak tramita tzea.

f)  Kon tseilu-kideen tzako dokumentazioa nahiko garaiz aurretik prestatu eta bidali.

g)  Kon tseiluak buruturiko jardueren, egindako azterketen eta onarturiko proposamenen urteko
memoria presta tzea, hala nola Udalean eta Administrazio Hezkun tzan tramita tzea.

h)  Lehendakari tzak aginduta Idazkari tzari egoki tzen zaizkion fun tzio orokorretako beste edozein
jarduera.

i)  Ohiko eta ezohiko bileretako gai zerrenda prestatu, Lehendakari tzak onar dezan.

j)  Gaiak, txos tenak, proposamenak eta irizpideak prestatuko ditu, Kon tseiluan eztabaidatu ahal
izan ditza ten.

k)  Ikasturtearen bukaeran, jardueren urteko txos tena Kon tseiluaren Batza rrari aurkeztuko dio.

l)  Herrian hezkun tza ren egoerari buruzko urteko txos tena prestatuko du.

16. artikulua.     Batzorde Iraunkorra.

Batzorde Iraunkorra, Udal Eskola Kon tseiluaren Lehen dakariaz gain,  gutxienez, honako kide
hauek osatuko dute:         

Gurasoen ordezkari bat, irakasleen ordezkari bat, ikaste txe etako zuzendari tza edo titulartasunaren
ordezkari bat eta ikasleen ordezkari bat.



Horiek guztiak Eskola Kon tseiluaren Batza rrak hautatuko ditu bozketa bitartez eta gehingo soilez.

Kon tseiluaren Idazkaria ere  Batzorde Iraukorreko kide izango da.

Batzorde Iraunkorrean gai zerrendan Lan Batzor deek azterturiko gaiak direnean, bertan izan
beharko dute  batzorde horien buru direnak.   

17. artikulua.    Fun tzioak.

Batzorde Iraunkorrari egoki tzen zazkion fun tzioak ondorengoak dira:

a)  Batza rraren ohiko eta ezohiko bileretako gai zerrenda presta tzea, era horretan Lehendakariak
ezarri dezan.              

b)  Batza rrean eztabaidatu beharreko gaiak, txos tenak, proposamenak eta irizpenak presta tzea.

c)  Kon tseiluaren Batza rrak eskuorde tzen dituen gaiak eta erabakiak kudeatuko ditu, hala nola
Kon tseiluaren bileren artean erabakiak har tzea; betiere, kudeaketari dagozkion gaietan eta Kon- 
tseiluaren Osoko Batza rraren ezohiko bilerarik eska tzen ez duten gaietan.

d)  Lan Batzor deen eginkizunak koordina tzea.

e)  Ikasturte bakoi tza ren bukaeran Kon tseiluaren urteko jardueren memoria burutuko du, batzor- 
deen txos tenen arabera, eta Kon tseiluaren Batza rrean aurkeztuko da.

f)  Herrian hezkun tza egoeraren inguruko txos tena emango du.

18. artikulua.    Lan Batzor deak.

1.    Lan Batzor deak  gutxienez hiru Kon tseilu-kidek osatuko dituzte, aztertu edo analizatu
beharreko gaian interesaturik daudenak, eta Kon tseilu-kideen artean hautatuko dira.   

2.    Lan Batzor deei honakoa egoki tzen zaie:

a)   Batzorde Iraunkorraren tzako proposamenak eta txos tenak egitea, Lan Batzor dearen
Zuzendari tzan ari denak bozeramaile izango delarik.

Txos tenak egiteko gaian adituak diren per tsona edo elkarteei aholkulari tza eta lankide tza eskatu
ahal izango zaie.         

3.    Eskola Kon tseiluaren Batza rrak ondorengoen  antzeko Lan Batzor deak sor tzea proposatuko
du.  Batzorde horiek osa tzeko akordioan zehaztutako aldizkakotasunaren arabera egingo dituzte
bilerak.

a)  Planifikazioa.

b)  Euskaldun tzea.

c)  Kultura eta eskola kirola.

d)  Osasungin tza.

e)  Heziketa Premia Bereziak.

f)  Berdintasuna.



g)  Heziketa programa eta esperien tziak.

h)  Bestelakoak.

4.    Eskola Kon tseiluaren Osoko Batza rraren bileretan, lan batzor deetan lan tzen diren gai guztien
berri emango da.       

III TITULUA 
 

ANTOLAKETA ETA FUN TZIONAMENDUA

19. artikulua.    Egitura.

Udal Eskola Kon tseilua  Batzar eta  Batzorde Iraunkor gisa egituratuko da. Kon tseiluaren Batza rrak
Lan Batzor deak sortu ahal izango ditu, araudi honen 18. artikuluak ezarritakoaren arabera.

20. artikulua.    Kon tseiluaren Batza rra.

1.    Batza rra da Udal Eskola Kon tseiluaren órgano erabaki tzailea.

2.    Kon tseiluaren Batza rra balioz era tzeko kideen erdia baino bat gehiago egon beharko dira
bertan. Quórum hori saio osoan zehar mantendu beharko da. Nolanahi ere, ezinbestekoa izango
da Lehendakariaren eta Idazkariaren bertara tzea edo euren ordezkoena.

3.    Kon tseiluaren Batza rraren bilerak behar bezala osatu direnean lehen deialdian egingo dira,
eta bigarren deialdian, lehenengo deialditik ordu erdi beranduago, baldin eta  gutxienez kideen
herena bertaratu bada.

21. artikulua.    Aldizkakotasuna.

1.    Kon tseiluaren Batza rrak ikasturtean zehar ohiko hiru bilera egingo ditu  gutxienez, hasieran,
erdialdean eta amaieran. Lehendakariak deialdiak egingo ditu,  gutxienez zazpi egun lehenagotik.

2.    Lehendakari tza ren ekimenaren bidez ezohiko bilera egingo da, edo kon tseilu-kideen
laurdenak eskaturik, ida tziz eta ezohiko bilera dei tzeko dauden arrazoiak adieraziz; eta behar
bezala osaturiko Batza rrak hala erabaki tzen duenean. Ezohiko bileretan ezin izango dira gai-
zerrendan ez dauden gaiak eztabaidatu.

3.    Kon tseilu-kideek eskaturiko ezohiko bilerak Lehenda kari tzak deituko ditu, eta ez dira
hamabost egunetik gora izango bilera eskaera eta bileraren artean.     

22. artikulua.    Ekimenen memoria.

1.    Ikasturte bakoi tza ren amaieran, Lan  Batzorde bakoi tzak urteko ekin tzen memoria bat burutuko
du, eta Eskola Kon tseiluaren Batza rrari aurkeztuko zaizkio.                 

2.    Urtero, Eskola Kon tseiluaren esku har tzeei buruzko txos ten bat egingo da. Txos ten horretan
aipamen berezia egingo zaio udalerrian hezkun tzak duen egoerari, baita udal jabe tza koak diren
ikaste txeen mantenimendu eta kon tser bazio egoerari ere. Txos ten hori, behin Udal Eskola Kon- 
tseiluaren Batza rrak onartu ondoren, Udalari zuzenduko zaio eta, halaber, Lurralde Historikoko
Eskola Kon tseiluari edo horren baliokidea den organoari.

23. artikulua.    Proposamenak eta akordioak.

1.    Eskola Kon tseiluak izaera parte-har tzailea duenez, beharrezko elkarrizketak eta eztabaidak
sustatuko dira, adosturiko erabakiak har tzea bidera tzeko. Dena den, adostasunik izan ezean,
proposamenak gehiengo soilez hartuko dira.



2.    Eskola Kon tseiluaren Osoko Batza rraren proposamen, irizpen eta txos ten guztiak helarazi
beharko zaizkio Errenteriako Udalaren Hezkun tza Batzor deari.

24. artikulua.    Errenteriako Udalarekin harremana.

1.    Errenteriako Udalak, Errenteriako Udal Eskola Kon tseiluaren eskura jarriko ditu beharrezkoak
diren finan tza baliabideak eta baliabide materialak. Baita giza baliabide nahikoak ere, bere fun- 
tzioak bete ahal  ditzan.

2.    Udal zerbi tzuak elkarlanean arituko dira Udal Eskola Kon tseiluarekin eta, ahal den neurrian,
Udal Eskola Kon tseiluak egindako informazio eskaerei eran tzungo diete.    

3.    Hezkun tza Azpisailaren gain egongo dira Udal Eskola Kon tseiluaren fun tzionamenduaren
aldeko koordinazio eta sustapen eginkizunak.

Xedapen Iragankorra.

Errenteriako Hezkun tza Azpisailari dagokio Errenteriako Udal Eskola Kon tseilua osa tzea eta abian
jar tzea.        

Azken Xedapena.

Arautegi hau indarrean sartuko da behin Errenteriako Udalaren Udalba tzak onartutakoan eta
Tokiko Araubidearen alorrean indarrean dagoen legeriak ezarritako baldin tzak betetakoan. Betiere,
testua bere osotasunean Gipuzkoako A�������� O��������� argitaratu eta hamabost egunetara.


