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1 Sarrera
Hurrengo dokumentuaren helburua Hezkuntza Nortasun Agiriaz (HNA) ulertzen denari
buruzko ikuspegi bat ematea da, eta bere helburu eta oinarriak azaltzea. Eta baita “Ikasleen
Datu Pertsonalen Egiaztapena” izeneko fitxarena ere, Unibertsitatez Kanpoko Beken
kudeaketa errazteko datuak sartzeko aldatua (aurreko urteetan zegoenari dagokionez) izan
dena.

2 Hezkuntzaren Nortasun Agiria (HNA)

2.1 Zer da?
Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA) kode bakarra da, Kudeaketa Akademikoan
Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailarekin harremana daukaten pertsona
egokitzen zaiena, prozedura baten bitartez: Onarpena, matrikula, kalifikazioak,
akademikoa,…, derrigorrezko hezkuntzan eta derrigorrezko hezkuntzaren
unibertsitatez kanpoko ikasketetan.

Euskal
guztiei
historial
ondoko

2.2 Zein da bere oinarrizko funtzioa?
Bere oinarrizko funtzioa ikasle guztiei, tutoreei edota ikaslearekin erlazioa duten
pertsonei, identifikatzaile bakarra egokitzea da. Hau, beste motatako nortasun bakar
araupetua, adibidez NANa edo AIZa, ez duten pertsona guztientzat batez ere beharrezkoa
da.
Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA), edonola ere, NANa edo AIZa daukaten pertsonentzat,
aurrekoaren nortasun gehigarri bat da.

2.3 Zein da bere egitura?
Bere egitura, (NANaren antzekoa) hurrengoa da:


Zenbaki bat, eta jarraian



Letra bat

Adierazpide batzuetan, irakurgarritasuna hobea izan dadin, bi osagai horiek gidoi baten
bitartez banatuta agertzen diren arren, gidoia ez da sartu behar.
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2.4 Kode berri bat da?
Ez.
Kode hau Kudeaketa Akademikoko aplikazioekin batera jarri zen martxan 2010. urtean,
orain arte jakitera eman ez den arren. Hala ere, badaude kodea ikaslearen datuekin batera
adierazten duten txosten batzuk, horietan “Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA)” izena agertzen
ez den arren.
Momentu honetan gehitu egin dena LETRA da, egiaztapen helburuarekin, NANarekin
gertatzen den antzeko eran.

2.5 Soilik ikasleei esleitzen zaien kodea da?
Ez.
Kudeaketa Akademikoko aplikazioen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza
Sailarekin erlazionatuta dagoen pertsona orori egokitzen zaion kode bat da, adibidez:
Irakasle guztiek, ikasle guztiek, aitak, amak, tutoreak edota ikaslearekin erlazionatutako
edozein pertsonak, Hezkuntza Nortasun Agiri (HNA) bat egokituta dauka.

2.6 Noiz eta nola esleitzen da?
Orain arte Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA), ikasleentzat eta beraien tutoreentzat edo
erlazionatutako pertsonentzat, lehen onarpenean edota ikaslearen lehen matrikulan esleitu
izan da.
Ondoren, ikastetxeak ikaslearen eta tutoreen datu pertsonalak eguneratzeko aukera dauka
ikaslearen fitxaren bitartez, baina Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA) ezin da aldatu.

2.7 Kodea denboran zehar aldatzen da?
Ez.
Pertsona bati behin kodea esleitzen zaionean, ez da aldatzen eta bizitza osoan
pertsona horri egokituta jarraitzen du, pertsona horren beste datu batzuk edota pertsona
horrek Sailarekin duen harreman mota aldatzen bada ere.
Honela, hezkuntza sisteman sartzen den ikasleari, adibidez, Haur Hezkuntzako 3 urteko
gelan, maila honetan onartzen dutenean kodea esleitzen zaio eta kode honek, bere bizitza
osoan irauten du. Derrigorrezko hezkuntzaren amaieran (Batxilergoan adibidez) kode
berdina esleituta izaten jarraituko du.
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2.8 Zergatik ematen da kode honen zabalkundea?
Hezkuntza Sailak Hezkuntza Nortasun Agiriaren (HNA) zabalkundearen ideiarekin denbora
bat darama, hurrengoa behatu ondoren:
 Ikasleak NAN zenbakirik ez daukan kasuak ematen dira, eta normalean, ikastetxe
aldaketa bat dela eta, ikaslearen alta egitean, nortasun kode bakar baten faltan,
Onarpen/Matrikula aplikazioak eta ikastetxeetako langileak, ez dira ikaslea Saileko
erregistroan existitzen dela ohartzen, izena, abizenak, jaiotze-data,…, bat egiten ez
dutelako. Honek, kasu askotan pertsonen erregistroan sarrera berri bat sortzea kode
berri batekin eragiten du.
 Aurreko egoerak, ikaslearen erregistro bikoiztu baten sorrera eragiten du, hau da, bi
pertsona fitxa daude, Hezkuntza Nortasun Agiri (HNA) desberdinarekin pertsona fisiko
berarentzat, hau nortasun arazo larria izanik.

2.9 Arazo honek ikasleei soilik eragiten die?
Ez.
Zoritxarrez, NAN zenbakirik edo AIZrik ez duten tutoreekin eta erlazionatutako pertsonekin
berdina gertatzen da, eta baita hasiera batean ikastetxe batean AIZ batekin erregistratu
diren eta ondoren ikasle baten tutore bezala erregistratzean, NAN bidez (NANa dutenean eta
sistemak identifikatu ez dituenean) erregistratzen diren pertsonekin ere.

2.10 Arazoa bat da erregistroan bikoiztu bat egotea?
Bai, arazo LARRIA da
Zentzu honetan komeni da hurrengo taldeak bereiztea:
IKASLEAK (NANik gabe)
Arazo handiena talde honetan ematen da eta hau saihestea erabakigarria da, ikasle
baten alta bikoiztuta egoteak, adibidez, bere historial akademikoa bitan banatuta egotea
eragin dezake eta:


Bata lehenengo ikastetxean egindako mailen kalifikazioekin



Bestea bigarren ikastetxean egindako mailen kalifikazioekin

Eta honek, adibidez, sistema informatikoak gainditutako ikasgaiak edota ikasleak aurreko
ikasturtetik gainditu gabe dituen arloak aurkitu ezin izatea (beste ikastetxean egindakoak)
suposatzen du.
TUTOREAK edota Erlazionatutako beste Pertsonak (NANik gabe)
Gizatalde honetan arazoa antzekoa da, ikuspegi akademikotik garrantzi gutxiago duen arren,
une honetan historial akademikorik existitzen ez delako. Ikuspegi administratibo batetik
arazoa garrantzitsuagoa da, gerta daitekeelako, adibidez, sistemak bi ikasle erregistratuta
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izatea, bi tutoreekin (pertsona bera dira) baina NANa ez izateagatik antzeko izenekin
erregistratuta daudenak.
Bikoiztuak ezabatzea lan handia daraman prozesua da eta aplikazioen mantenua daramaten
pertsonek bakarrik egin dezakete. Edozein ikastetxek honelako kasuren bat
antzematekotan, Ordezkaritzari jakinarazi beharko dio (Ikastetxeen Zuzendaritza edota L.H.
Zuzendaritza).

2.11 Sailak zergatik ematen du jakitera Hezkuntza
Nortasun Agiria (HNA) momentu honetan?
Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA) Euskadiko hezkuntza sisteman pertsonen
identifikaziorako funtsezko osagaia da. Garrantzi handia dauka Hezkuntza Sailak datu
pertsonalak eta egoitza datuak, ikasle guztientzat, tutoreentzat eta ikaslearekin bizi diren
pertsonentzat eguneratuta izatea. Zentzu honetan, ikasle (pertsona) guztiak sisteman behin
bakarrik egotea ziurtatu nahi da eta eguneratuta dauden datu horiek ondoren adierazten
denarentzat prest daudela :
1.

Historial Akademiko Elektroniko bakarra.
2015/2016 ikasturte amaieran martxan jartzeak eta sinadura elektronikoa duten
Historial Akademikoen igorpenak, ikaslea era bakarrean existitzea eta bere datuak
eguneraturik egotea ezinbestekoa bihurtzen dute. Honela, historial akademiko bakarra
izatea ziurtatzen da.
Aipatu beharra dago, ikaslearen historial akademikoaren zenbakia eta Hezkuntza
Nortasun Agiriaren (HNA) zenbakiak bat datozela.

2.

Unibertsitatez Kanpoko Bekak
Unibertsitatez Kanpoko Beken erregistro, izapide eta esleipen prozedura hobetzeko,
ikasleen datu pertsonalen, tutoreen eta bizikidetza unitatea osatzen duten pertsonen
datuak izatea ezinbestekoa da, horretarako sortu den informazio sistema (aplikazioa)
berri baten bitartez.

3.

Jantoki eta Eskola Garraiorako laguntzen kudeaketa.
Aurreko kasuan bezala, ikaslearen ohiko helbidearen datuak eguneratuta izatea
oinarrizkoa da ikastetxe publikoetan Jantokiko eta Eskola Garraioko diru laguntzen
esleipenerako.

4.

Familiekiko komunikazioa
Hezkuntza Sailak ikasturte honetan familiekin komunikazioa izateko plataforma bat
martxan jarriko du. Plataforma honek, ikaslearen Kudeaketa Akademikoan dauden
datuetara sarbidea izatea eskainiko die. Plataforma honetan, ikaslearen eta tutoreen
izenaren ondoan Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA) azalduko da.
Azkenik, familia eta Sailaren arteko komunikazioa errazteko, funtsezkoa da ikaslearen
eta tutorearen datuak egokiak izatea, telefonoak, helbideak, e-maila. Guzti honek,
komunikazio prozesuak eta harremanak erraztuko ditu, telefonoz, sms bidez eta e-mail
bitartez.
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2.12 Hezkuntza Nortasun Agiriaren (HNA) zabalkuntzari
zelan ekingo zaio?
Hezkuntza Sailak fase desberdinak dituen komunikazio plan bat antolatu du. Fase horiek,
2016/2017 ikasturtearen hasieran hasi eta 2017ko urtarrilaren amaieran bukatuko dira,
2017-2018 ikasturteko derrigorrezko irakaskuntzen onarpena hasten denean, 2017ko
urtarrilaren amaieran egiten dena.
Komunikazio plana ekimen desberdinez osatuta dago:
1.

Lehenengo pausoa ikastetxe publikoei eta itunpekoei ekimenaren komunikazioa
ematea da, dokumentu honen bitartez (batera doan komunikazioarekin), ikastetxeei
ikastetxean matrikulatuta dituzten ikasleen familia guztiei “Ikaslearen datu
pertsonalen egiaztapen fitxak” igortzeko eta entregatzeko gomendioa ematearekin
batera (ikusi 3. Atala). Fitxa honek, ikaslearen datu pertsonalen eta tutoreen datuez
gain, bakoitzaren Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA) adierazten du.

2.

Bigarren pausoak, atari/web akademiko baten zabalkuntzarekin zerikusia dauka. Web
hau Sailak jarriko du martxan familia guztientzat, aldez aurretik ikastetxeei jakinaraziz.
Web honetan (aurretik adierazi den bezalaxe) familiei informazio akademikoa
erakutsiko zaie eta datu pertsonalen artean Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA) agertuko
da.

3.

Matrikula aplikazioan, etorkizun hurbil batean, aukera bat gehituko da. Aukera honek
ikastetxeei, ikaslearen datu pertsonalak, tutoreak eta Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA)
biltzen dituen fitxa bat ateratzeko aukera emango die, fitxa hau eskatzen duen familia
bakoitzari entregatu ahal izateko edota ikastetxeak nahi izatekotan atera ahal izateko.
Fitxa hau, datu pertsonalen egiaztapen fitxaren antzekoa da, baina bere eginkizuna ez
da datu pertsonaletan emandako aldaketak batzea. Bere funtzioa, ikasleari, tutoreari
edota ikaslearekin bizi diren pertsonei esleitutako kode honen ziurtagiri/komunikazio
elementu bezala jokatzea izango da.

4.

Etorkizuneko onarpen eta matrikula frogagiri guztietan, ikasleei edo familiei zuzenduta
joango direnak/entregatuko zaizkienak, kode hau gehituko da era nabarmen batean.

5.

Ikastetxean ohiko erabilera duten zerrendetan, etorkizun hurbil batean, kode hau
gehituko da.
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3

Datu Pertsonalen Egiaztapen Fitxa

3.1 Zer da?
Datu Pertsonalen Egiaztapen Fitxa, ikastetxeari ikasle guztien fitxen multzoa
eskuratzeko aukera ematen dion txostena da. Fitxak, mailaka multzokatuta eta
ikaslearen datu pertsonalekin, tutoreekin eta lotutako pertsonen datuekin agertuko
dira.

3.2 Zein da bere oinarrizko eginkizuna?
Bere oinarrizko eginkizuna ondorengoa da:
Ikastetxeko ikasleen datu pertsonalak eta tutoreenak fitxa batzuetan erakustea,
familiei entregatzeko asmoarekin ikasturte hasieran (gutxienez), eta behin hori eginda,
familiek fitxa horiek itzultzea eguneratu beharreko datuak zeintzuk diren adieraziz.
Ikastetxeak ondoren, datu horiek zuzentzeko eta eguneratzeko aukera izango du.
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3.3 Txosten berri bat da?
Ez.
Duela urte batzuk existitzen da, baina bi aldaketa ezarri dira pasa den urtetik hona:
1.

Hezkuntza Nortasun Agiriak (HNA) gehitu egin dira eta erakusten dira: Ikasleena
eta tutoreena

2.

Azaltzen diren tutoreez gain, ikaslearekin bizi diren eta bizikidetza unitatea osatzen
duten beste kide batzuk gehitu ahal izateko atal berri bat jarri da.
Atal hau, soilik derrigorrezkoa da, diru laguntza onartuta duen ikaslearentzat edo
hurrengo deialdian eskatuko duenarentzat.

3.4 Datu Pertsonalen Egiaztapenerako zer orri mota
dauka EXCEL-ak?
Dokumentu hau, bi mota desberdinetako N erlaitz dituen Excel bat da. Erlaitz horiek,
edukiaz gain, erlaitzaren izenaren lehen letragatik bereizten dira:


(Erlazioa), Erlaitz batzuek Rxxxxxxx identifikatzailea daukate, non xxxxxx mailaren
izenaren laburpen bat den.

Erlaitz hauek, maila horretan matrikulatutako ikasle guztien erlazio bat daukate eta,
Excel-ari dagokion erlaitzean dauden fitxak (zer ikaslerenak) aurkitzeko erreferentzi
gisa balio dute, izen berarekin baina F hasierarekin.

Erlaitz hauek, maila horretako ikasleen erlazioa soilik erakusten dute, alfabetikoki
ordenaturik.


(Fitxak) Erlaitz batzuek
izenaren laburpena den.

Fxxxxxxx identifikatzailea dute, non xxxxxx mailaren
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Erlaitza hauek, maila horretako ikasleen datu pertsonalen fitxa guztiak dituzte.

Erlaitz hauek, maila horretako datu pertsonalen fitxa guztien kateamenduak dituzte.

Página: 9

3.5 Datu Pertsonalen Egiaztapen Fitxak zer atal ditu?
1. Ikastetxea: Izena, Kodea eta telefonoa

2. Heziketa-maila, ikaslearen kurtsoa, matrikulatua dagoen eredua eta Hezkuntza
Nortasun Agiria (HNA)

3. Ikaslearen datu pertsonalak

Ikaslearen datu pertsonalak erakusten dira, bloke bakoitzak ondorengoa dauka:


Ikaslearen datuekin ilara bat eta



Itzalpeko ilara bat, familiek oker dauden datuak edo osatu gabe dauden datuak
eskuz (hobe letra larriz) zuzentzeko.

4. 1. Tutorearen datu pertsonalak (Aita, ama edo lege-tutorea)

5. 2. Tutorearen datu pertsonalak (Aita ama edo lege-tutorea)
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2. Tutorearentzat, aurrekoaren berdina.
6. Ikaslearekin bizi diren eta bizikidetza unitatea osatzen duten pertsonen beste datu
batzuk.

Atal honetan, ikaslearekin bizi (ikaslearen ohiko helbide berean) diren eta bizikidetza
unitatea osatzen duten beste pertsona batzuen datuak jaso daitezke.
Familiak Beka eskaerarik egiteko asmorik ez badu, fitxa betetzea ez da beharrezkoa izango.
Betetzekotan, ikastetxeak ikaslearekin kontaktuan jartzeko, harremanetarako pertsona
gehiago izateko balioko du.

3.6 Noiz eman behar zaizkie Fitxak familiei?
Gutxienez ikasturte bakoitzaren hasieran.
Fitxak ahalik eta arinen ikastetxera itzultzea komenigarria litzatekeela adierazi beharko zaie
familiei. Kasu guztietan, fitxa horiek ikastetxera itzuli beharko dituzte, datuak zuzen
egoteagatik fitxa horietan aldaketarik egin ez badute ere.

3.7 Datu Pertsonalen Egiaztapenerako Excel-a non
eskuratu daiteke?
Onarpen eta Matrikula aplikazioa -> Matrikula menua -> Zerrendak aukera -> Ikasleen
Fitxak (Datu Pertsonalen Egiaztapena)

3.8 Zelan eta non eguneratu daitezke datuak, familiak
Datu Pertsonalen Egiaztapen Fitxa itzultzen
duenean?
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Ondoren, desberdinak diren bi hipotesi deskribatuko ditugu:
1. Ikasleen eta tutoreen datuei soilik eragiten dieten datuen aldaketa/eguneraketa.
2. Ikasleen eta tutoreen datuez gain, ikaslearekin bizi diren beste pertsonei ere eragiten
dieten datuen aldaketa/eguneraketa.

3.8.1 Ikasleei eta tutoreei soilik eragiten dieten datuen
aldaketa/eguneraketa
Kasu honetan, prozedura aurreko urteetan jarraitu den bera da
a) Kudeaketa Akademikoa-Matrikula aplikazioan sartu.
b) Fitxa dagokion ikaslea bilatu (familiarengandik jasotakoa) eta aldaketekin,
c) Ikaslearen datu pertsonaletan sartu eta beharrezkoak diren aldaketak/eguneraketak egin.

3.8.2 Ikasleei eta tutoreei, zein ikaslearekin bizi diren pertsonei
eragiten dieten datuen aldaketa/eguneraketa
Kasu honetan, jarraitu beharreko prozedura beste bat izan daiteke:

a) Hezkuntzaren ataritik sartu eta “Bekak eta Laguntzak” aukeratu.

b) Aplikazioan “Konfigurazioa-> Ikastetxeen ezarpen modulua” aukeratu.
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c) Bizikidetza Unitateak erlaitza sakatu

d) Ikasleari egokitutako Hezkuntza Nortasun Agiria (HNA) sartu:
Zenbakia, eta jarraian hizkia sartuko da, gidoirik gabe.

e) Sakatzean :
 Pertsonaren Datuak: Ikaslearen Datu Pertsonalen Fitxa irekiko da, Matrikulan
gertatzen den antzera.
 Klik egin : Bilatu
Aurreko urtean beka izatekotan, “Emaitzak” erlaitzean, bizikidetza unitatearen
kideak kargatu egingo dira haien inguruko informazioarekin. Kideetako batek,
daturen bat osatu gabe izatekotan gorriz adierazita agertuko da.
Erabili:
 “Aldatu” pertsonaren daturen bat zuzentzeko edo
 “Berria” ikaslearekin bizi diren pertsonak gehitzeko.
Aurreko urtean bekarik izan ez zuen, baina (Datu Pertsonalen Egiaztapen Fitxan)
“ikaslearekin bizi diren beste kide batzuk“ atala bete duen familia baten kasuan,
beka eskatzeko asmoa duelako, ondorengo aukera erabili ahal izango da:
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 “Berria” ikaslearekin bizi diren pertsonak gehitzeko.
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