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Hainbeste errenteriarrek hain berea sentitzen dutenak, bere atzetik historia eta ohore
handia du: 100 urtetan ESKOLA PUBLIKOA izatea, gorabehera historiko, sozial eta
politikoen gainetik.

Bere historiaren oroigarri gisa balio dezaten ondorengo kontakizun hauek.

“VITERI”TIK “KOLDO
MITXELENA”RA:

ESKOLA BATEN KRONIKA

Biteri ikastetxeko ikasleek Ondarretako hondartzara eginiko txangoa. 1955
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1903

Uztailaren 31

Egun horretan Pedro de Viteri Jaunak, bere izena eramango duten eskolen eraikina
ematen dio Errenteriako Udalari, Pedro Gascue eta Murga notario jaunaren aurrean.

Garai hartan Gipuzkoan eraiki ziren hamarretako bat izan zen, aipatutako jaunaren esku-
zabaltasunari esker, beti arduratuta bere herriaren heziketarekin. Eraikuntzak, garaiko 65.385
pzta kostatu zuen eta Jose Juan Aguinaga arkitektoaren lana izan zen. Dohaintzaren eskritu-
rak zuen txosten bat non behe solairua gehi nagusia izango zuten eskola berriei buruzko xehe-
tasunak agertzen baitziren.

Eragin handiko gertakizuna izan zen Errenterian: halako etxe eder eta zabala herriaren-
tzat, eskola izateko eraikia, hain zuzen ere. Garaiko “La Voz de Guipuzcoa” egunkarian hone-
la jasota zetorren uztailaren 30eko alean:

“Bihar egiaztatuko da Errenterian, Viteri Jaun filantropoaren kontura, bertan eraiki

diren eskola ikusgarrien ematea herriko Udalari.

Ematearen aukerako eskritura luzatu eta sinatu ondoren janaldia ospatuko da Uda-

letxean.

Arratsean Carretera kaleko etxe batean ipini den plaka desestaliko da eta aurreran-

tzean Viteri kalearen izena eramango du.

Ondoren, musika egongo da eta gertaera paregabeko hau behar den bezala ospatze-

ko, su-bilduma dotorea erreko da gauean eta musika bandak zenbait pieza joko du.

Hau guztia gutxi balitz, badira Esnaolaren aziendako zezen bat ateratzeko amorra-

tzen daudenak eta Alkate jaunari eskatu nahi omen diote ekar dezan.

Gure ustez, eskaera luzatzen badute, alkatea errukituko da eta zezena askatuko die”.

Abuztuaren 18a

Erregearen familia osoaren bisita Errenteriako I Industri-erakusketa ikustera, eskola-

ren eraikin berean kokatua eta inaugurazio ofiziosoa izaten den ekitaldia.

Probintziako prentsan ekitaldi honek bere oihartzuna izan zuen:

…”Erregeek erakustaldia bisitatu zuten, instalazioak mirestuz, erakusketari bakoitza-

ri bere ekoizpenari dagokiona galdetuz eta erakusten ziren produktuei buruz goraipame-

nak eginez.

…Ondoren, eskola-eraikinari buruzko goraipamenak egin zituen, Pedro de Viteri

filantropo ospetsuari oroitzapen maitakorra eskainiz.”

Madrilgo prensak, bere aldetik:

“Ez dugu aurkituko ez Suitzan, ez Alemanian, ez Belgikan, ezta Estatu Batuetan ere,

hain herri txikirik, biztanlegoan eta luze-zabalean, Errenteriak bezainbat industria bertan

finkatuta daukanik”.

Hasierako urte hauetan, 3.000 biztanle zituen Errenteriak, eta herriko ume gehienak pasa
ziren eskolatik.

1908

Maiatzaren 28an hil da Biarritzen Pedro de Viteri jauna. Udalak hileta elizkizunak

antolatzen ditu bere arimagatik erregutzeko, deialdia luzatuz herriko agintari zibil, judi-

zial, militar, elizakoei eta baita maisu-maistrei ere neska-mutikoekin etor zitezen.
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Arrasateko Udalak Viteriri oroigarri bat eskaintzea proposatu zuen eta laguntza eskatu zien
Viterik eskolak zabaldu zituen beste herrietako udalei ere. Errenteriako Udalak 750 pzta eman
zituen oroigarrirako eta Arrasaten inauguratu zen 1911ko ekainaren 29an.

Urte hauetan Cipriano Fernandez de Landa jauna zen eskolako maisua, eta bere izenare-
kin ezagutzen da egun eskola kokatuta dagoen enparantza.

1909

Bigarren pisua eraiki eta gau-eskola sortzen da (Francisco Gazcue jaunaren bultzadaz).
Bertan, matematika, irudigintza mekanikoa eta artistikoa, marketeria eta taila ikasten
dute gazteek, errenteria eta eskualdeko lan desberdinetarako egokituz, honela herriaren
industri garapena indartuz.

Herriko musikagintza erabat lotuta egon zen eskolarekin: batetik, Hipolito Guezala jaunak egu-
nero ematen zituen musikako klaseak, eta bestetik, Musika Bandak bertan egiten zituen saioak.

Hona hemen eskolak herriarekin zuen harremana adierazten duen pasadizoak:

–Eskola eraikinaren atzeko aldean Laborategi Munizipala zegoen eta bertan Azokan sal-
duko ziren janari eta edariak ikertzen ziren.

–Buruhandiak eta erraldoiak ere eskolako behe solairuan zegoen biltegian gordetzen ziren,
eta handik atera ohi ziren urte askotan Madalenetan, hasiera emateko txupinazoa eskolatik
bota ondoren.

–Viteri kaleko auzotarrek S. Pedro eguna aukeratu zuten auzoko festak ospatzeko.

30. hamarkada. Errepublikar garaia

Eskolak bere martxa jarraitzen du eta honako hauek dira eskolako maisu-maistrak:

Adolfo Velasco

Domingo Murua

Ignacia Flores

María Luisa Correas

María Teresa Olasagasti

Miguel Irastorza (aurrerago herriko eskola bat eskeini zitzaion)

Francisco Auzmendi

Ana Bizcarrondo

María Urrestarazu

Esperanza Santa María

1934

Udaletxeak, eskolan, eskola-kantinak zabaltzeko beharra ikusten du 1933ko uholde
larrien ondorioz kaltetutako familiei laguntzeko helburuarekin. Batzorde batek aztertzen
du nola eramaten diren aurrera eskola kantinak donostian, diru laguntzak eskatzen dira
erakunde ofizial desberdinetan eta laguntza herriko denda eta enpresetan.
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1934ko martxoaren 20an inauguratu ziren ofizialki eguerdiko 12etan. Hasieran 50 ikas-
lek bazkaltzen zuten eta janaria Bar Guriatik ekartzen zen. Garaiko menuek ez zuten zeriku-
sirik gaurkoekin eta astero errepikatzen ziren. Hiru plater ematen ziren: zopa, lapikokoa eta
haragia; ostiraletan bakailoa.

1936

Ikasturtea ez da hasten urriaren 19a arte, gerra zibila dela eta. Alkateak, bando batez,

jakin arazten du umeak eskolara bidali behar direla, nahitaez.

Garai arteko zenbait maisu-maistra herritik desagertu egin ziren, nondik norakorik utzi
gabe. Haietako bat, Miguel Irastorza, atxilotua izan zen eta gero fusilatua.

Kurtso honetan ikasle kopurua izugarri gutxitu zen, herritar asko eta askok alde egin behar
izan zuelako.

Garaiko agirietan eskolaren honako deskribapen hau agertzen zen:

“VITERI ESKOLA.- Hospital kalearen 1. Kokatua. Bertan aurkitzen dira: nesken gra-

duadu eskola (3 sail); mutilen 2 eskola unitaria; umeen 2 udal eskola (boluntarioak); txi-

kien 3 udal eskola (boluntarioak) eta Arte eta Lanbideen eskola.”

Gerraostea

Garai gordina eta beltza. Eskolak, bere eginkizuna betetzen jarraitzen du; irakasten

eta herriko umeak hezitzen, behar beharrezko lana, eskola publiko bakarra izanik.

49 eta 52. urte bitartean, dirutza handiko zabaltze eta konponketak burutu ziren (garaiko
976.048 pzta) udalaren kontura, Banco de Credito Local-i eskatutako kreditu bidez. Dirudie-
nez, eraikina guztiz hondatua zegoen azken uholdeak pasa eta gero, militar okupazioa gerra
garaian eta baita ere, denboraren poderioz.

50. eta 60. hamarkaden boom demografikoa

1954ko uztailaren 22an, Sta María Magdalena egunean, herriko patroia, errenteria-

ko II. Industri-erakusketa inauguratzen da. Kokapena, berriz ere, Viteri eskola da, gerta-

kizun horretarako zaharberritua. Herriko 149tik 53 industri aurkezten dira.

Errenteriako industriaren gorakada eta garrantzia direla eta, biztanleria izugarri handitu
zen, estatu espainoleko herrialde askotatik etorritako jendearekin.

Horren adierazgarri, hau zen 1960an gure eskolaren ikaslego eta irakaslego kopurua:

VITERIKO ESKOLAK:

• Neska txikien gela bat (58 ikasle). Maistra: Maria Olascoaga

• Nesken zazpi maila (258 ikasle) Maistrak: Ignacia Flores, Luisa Correas, Victoria Goi-
coetxea, Julia Irazu, Filomena Goñi, Maria Arrillaga eta Victoria Igarzabal

• Mutilen sei maila (·365 ikasle). Maisuak: Ramon Herrero, Alfredo Lopez, Clemente
diez, Daniel Enciso, Eulogio Divason eta Ramon Garcia.
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Hamarkada honen amaieran eskolako ikasleria kopurua asko handitu zenez, hurrengo
ikasturtean Iztietako San Jose Obrero elizan, gela batzuk sortu behar izan zituzten eskola
berria eraikitzen zen bitartean.

Hori dela eta, auzo berriak eraiki behar ziren: –Alaberga, Galtzaraborda, Agustinas– bakoi-
tza bere eskolarekin. Aurrerantzean Viteri ez da izango eskola publiko bakarra.

70. hamarkada

Urteak pasa ahala, konponketak egin arren, eraikina hondatuta dago eta 1974an
behera botatzen da; toki berean eraikitzen da gaurko eskola berria, modernoa eta han-
diagoa.

Aintzinako eraikina eta sortzailea ahaztu nahi ezean, berriaren sarreran ipini zen Pedro
Viteri jaunaren erretratoa eta plaka bat, bota zeneko eta birreraiki zeneko datekin, Guraso
Elkarteak eskatuta eta irakaslegoak onartuta.

Garai honetan, irakaslegoak bazekien zein garrantzitsua zen euskararen trasmisioa eskola
publikoan eta prestatzen hasi zen; hiru gela egokitu ziren ikastorduz kanpoko klaseak emate-
ko eta euskara ikasgai sartu zen besteen artean irakaslegoaren ahaleginari esker. Geroago,
Administrazioak irakasle bat jarri zuen propio euskera irakasteko.

Viteri eskolak, sortu zenetik, izan zituen “txikien” gelak eta hiru urterekin hasten ziren
eskolara joaten. Baina lehen aipatutako hazkundeagatik ez zegoen denentzako lekurik; Admi-
nistrazioak, Larrialdetarako Plana jarri zuen martxan sei urtetik beherakoak eskolaratzeko eta
Parbularioak eraiki ziren auzoetan. 1973 urtean Olibetekoa inauguratu zen zortzi gelekin.

Viteri berria eginez geroztik ez zuen Haur Hezkuntzako plazarik. Hau dela eta, Olibetekin
harreman estua izango du, txikitan hara joaten ziren gehienek gero Viterin jarraituko baiti-
tuzte ikasketak.

Belen Pikabea, Biteri ikastetxeko irakaslea, bere ikasleekin. 1969.
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80. hamarkada

Hamarkada honetan euskara irakastea ofizial bihurtzen da eta horretan gure eskola
aitzindari da Errenteriako eskola publikoen artean. 1984an “B” eredua ezartzen da eta
1989an “D” eredua.

Lehen leku falta egon bazen, garai honetan matrikula gutxitzen hasi zen, industria krisian
dagoelako eta, batez ere, jaiotzeek beherakada handia ezagutu zuelako. Honen guztiaren
ondorioz, eskolek elkartu beharra antzeman zuten, baliabide materialak eta pertsonalak hobe-
to aprobetxatzekotan, gizarteak eskatzen zuena eskaini nahian.

90. hamarkada

Hori da 94-95 ikasturtean Olibet, Viteri eta Markola bateratzeko arrazoia. Lehenen-
go bien eraikinetan kokatu eta 2 urtetik 14rako tartea betetzen du. Irakasle kopurua
40tik gorakoa da

96-97 ikasturtean Heziketa Erreforma jarri zen indarrean eta Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntza ezarri zen 16 urte arte; honek egokitu beharra ekarri zuen: Haur Hezkuntza (2-5 urte-
ra) eta Lehen Hezkuntza (6-12 urtera) Viteri ikastetxean egingo dutenek D.B.H. eta Batxiler-
goa egiteko (13-18) Koldo Mitxelena Institutuan izango dute jarraipena.

Bi eskoletako heziketa planteamenduak koordinatu behar ziren, eta horrek izenak batera-
tzea eskatu zuen; 1998ko martxoaren 18tik aurrera, filologo ospetsua eta euskararen ere-
muan jantzia izan zen errenteriatar gorenaren izena eramango du Viteri ikastetxeak: CEP
Koldo Mitxelena LHI.

Eskola baten oraina eta geroa

Bere ibilbidean, eskolak garbi utzi du badakiela gizartearen beharrei erantzuten,
proiektu berriak eta egungo korronte pedagogikoak abian jartzen.

Biteri ikastetxea.
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Euskara, murgiltze egitarau baten bidez ikasten da bi urtetatik hasita, eta ingelesa, sarrera
goiztiarraren bidez lau urte dutenetik.

Gaur egun aurrera daraman irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan, oinarrizkoak eta behar
beharrezko baliabideak dira teknologi berriak (ordenagailuak, internet…) eta ikasleek erabil-
tzen eta ekoizten dituzten komunikabideak (irratia, eskola aldizkaria…).

Aipatutako jarduerak gehi egunero burutzen diren beste ekintzen helburua ikasleen hezi-
keta integrala da, eskolaren 100 urte hauetan izan den bezalaxe.

Eta etorkizuna? Itxaropenez eta baikorra irudikatu nahi dugu, garaian garaiako gizartearen
beharrei egokituta, eskura ditugun eta izango ditugun baliabide teknologiko guztietaz baliatuz,
baina inoiz ahaztu gabe heziketaren helburua, hau da: gizakia

Errenterian, 2003ko maiatzean

MENDEURRENAREN URMENDEURRENAREN URTEANTEAN

Iñauteriak 2003.


