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HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAN IZENA EMATEKO ESKABIDEA. 2017-2018 IKASTURTEA 
INPRIMAKIA BETE BAINO LEHENAGO, IRAKURRI ATXIKITAKO INFORMAZIOA 

IKASLEAREN DATUAK 
     

1. deitura: 2. deitura: 

Izena: Jaioteguna: 

Jaioterria:  Nazionalitatea: 

Helbidea: Herria:  

Posta kodea: Helbide elektronikoa: 

1. telefono zk.: 2. telefono zk.: 
 Baremaziorako, amaren, aitaren edo tutoreetako baten lantokiko helbidea eman nahi da, etxeko helbidearen ordez: 

Helbidea: Herria:  
 

2016-2017 IKASTURTEAN EGINDAKO IKASKETAK 
 

Ikasmaila: Etapa: 

Ikastetxea: Herria:  
     

2017-2018 IKASTURTERAKO ESKATZEN DITUEN IKASTETXEAK 
 

IKASTETXEA IKASMAILA AUKERA* HERRIA 

1     

2     

3     
 

*AUKERAK (Aukera guztiak ez daude eskuragarri ikastetxe guztietan) 

G Irakaskuntza gaztelaniaz G-IIP Gaztelaniaz, ingelesa ikasteko programarekin  
A Irakaskuntza gaztelaniaz eta euskara irakasgai gisa A-IIP Aurreko aukera eta euskara irakasgai gisa 
D Irakaskuntza euskaraz D-IIP Euskaraz, ingelesa ikasteko programarekin  

B Irakaskuntza euskaraz gaztelaniazko irakasgai batzuekin 
 

G-Br Gaztelaniaz, British programarekin 
G-AIP Gaztelaniaz, alemana ikasteko programarekin 
G-FIP Gaztelaniaz, frantsesa ikasteko programarekin 

Atzerriko hizkuntza:  Erlijioa, (Adierazi erlijioa)……..………  Balio sozial eta zibikoak 

Zerbitzuak: Garraioa:  Bai  Ez Jantokia:  Bai  Ez 
 

ESKATUTAKO IKASTETXEAN DITUEN ANAI-ARREBAK 
 

IZENA IKASMAILA IKASTETXEA 

   
   

 

AURKEZTUTAKO AGIRIAK 
 

 Familia liburuaren / pasaportearen fotokopia NAHITAEZKOAK 
 Erroldatze agiri edo bolantea  

 Balidazio mekanikoaren kodea duen errenta aitorpenaren alea 

 Urritasun egiaztagiria edo txartela. Baimena ematen da datuak horretarako sortu den erroldan sartzeko (89/2004 FA, apirilaren 7koa) 

 Ikaspostua erreserbatzeko aukera du; Gizarte Zerbitzuen txostena beharrezkoa da 

 Lanpostuaren ziurtagiria 

 Legez familia ugariko kide dela egiaztatzen duen agiri ofiziala. 

AUKERAKOAK 

 Hezkuntza premia bereziak dituen ikaslea 
Aitortzen dut eskabidean jarritako informazioa eta ekarritako dokumentazioa egiazkoak direla eta Hezkuntza Departamentuari baimena ematen diot behar 
diren egiaztapenak egiteko. 

 Zin eginez aitortzen dut gurasoak/tutoreak ados gaudela eskabide honekin (nahitaezkoa da hau markatzea bi gurasoek ez badute eskabidea sinatu) 
 Aitortzen dut gurasoak/tutoreak banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran gaudela eta ebazpen judiziala edo indarreko agiria ematen dut, non 

ondorioztatzen den soilik niri dagokidala erabakitzea semea/alaba zein ikastetxetan eskolatu (nahitaezkoa bi gurasoek ez badute eskabidea sinatu edo ez 
badute aurreko laukitxoa markatu). 

……………………………………(e)n, 2017ko ...................................aren.....................(e)an 
AITA / AMA / TUTOREA IKASTETXEAREN ZIGILUA 

Izen-deiturak:    
NANa/AIZ/Pasaportea:    

Sinadura:     
Bildutako datuak behar den bezalako konfidentzialtasunarekin eta erreserbarekin informatizatuko dira, eta ezarritako helbururako bakarrik erabiliko, Datu Pertsonalak 

Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera. 

ESKAERA ZK. 
Sarrera data 
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PROZESU OSORAKO INFORMAZIO INTERESGARRIA 

1. Onartzeko baremoa. Baremazioa eginen da ikastetxeen eskabide kopurua ikaspostu hutsena baino handiagoa 
denean. Berdinketak ebazteko irizpideak ordena honekin aplikatuko dira: 

• Ikastetxean anai-arrebak matrikulaturik izateagatik edo guraso nahiz tutoreren batek ikastetxean lan 
egiteagatik puntu gehien lortu dituena. 

• Desgaitasuna izatea. 

• Gurasoren baten edo legezko tutoreen bizilekua edo lantokia gertu izatea. 

• Familia unitatearen urteko errentak. 

• Legez familia ugariko kide izatea. 

• Hurbiltasun linealaren irizpide osagarria (0,5 puntu), aurrekoak aski ez badira izan lehentasun-ordena 
ezartzeko: 

• Eskatzailearen bizilekuaren eta lehenik hautatutako ikastetxearen artean 1.500 metroko 
distantzia egongo da gehienez, 2017/01/01 baino lehen  

• Jendaurreko zozketa eskatzen den ikastetxeko zuzendariaren/titularraren aurrean, Hezkuntzako Ikuskapen 
Zerbitzua bertan dela. 

2. Ikasposturik gabeko ikasleak. Lehenik eskatutako ikastetxean ikasposturik lortzen ez bada, Hezkuntza 
Departamentuak esleituko du ikaspostua, baita eskabideak baliogabetzen badira ere. 

3. Ikasleak onartzeko araudia eskura dago hemen: http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/normativa 

INFORMAZIO INTERESGARRIA EPE ARRUNTERAKO 

4. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako 
ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko, 
eremu ez-euskalduneko D ereduko eskatzaileen kasuan izan ezik. 

5. Kontuan hartu beharreko epeak: 

• Eskabideak eta baremoari eragiten ahal dioten agiriak aurkeztea: otsailaren 13etik otsailaren 17ko 14:00ak 
arte. 

• Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: otsailaren 27ra arte. 

• Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: otsailaren 28tik martxoaren 7ko 14:00ak arte. 

• Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: martxoaren 10an. 

• Onartutako ikastetxean matrikula egitea: ekainaren 22tik ekainaren 28ko 14:00ak arte. 

INFORMAZIO INTERESGARRIA EPE BEREZIRAKO 

6. Herrialdez edo bizilekuz aldatu direlako epe arruntean eskabidea egin ez duten ikasleek bakarrik izanen dute 
eskabidea epe berezian aurkezteko aukera. Bizilekuz aldatu dela egiaztatzeko erroldatze agiri edo bolantea 
aurkeztu beharko da, eta bertan egiaztatu beharko da epe arrunta amaitu ondorengo datarekin eman duela alta 
bizileku berrian.  

7. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako 
ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.  

8. Kontuan hartu beharreko epeak: 

• Eskabideak eta baremoari eragiten dion dokumentazioa aurkeztea: irailaren 1etik irailaren 4ko 14:00ak arte. 

• Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jartzea: irailaren 4an. 

• Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egitea: irailaren 5etik irailaren 6ko 14:00ak arte. 

• Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: irailaren 6an. 

• Onartutako ikastetxean matrikula egitea: irailaren 7tik irailaren 8ko 14:00ak arte. 

INFORMAZIO INTERESGARRIA EPEZ KANPOKO ESKABIDEETARAKO 

9. Ikaspostua eskatzen ahalko duten ikasle bakarrak izanen dira epe bereziaren ondotik bizilekuz aldatu direlako 
ikastetxe berria behar dutela justifikatzen dutenak. Ondorio horietarako ulertuko da bizileku aldaketa justifikatua 

dagoela posta kodea aldatu bada. Hori dokumentu bidez justifikatu beharko da.  

10. Ikastetxe guztiek eman eta jasoko dituzte eskabideak, ikaspostu hutsak izan edo ez, eta tramitatu eginen dituzte 
behar diren oharrekin, Hezkuntza Departamentuari ikasle horiek eskolatzen laguntzearren. 

 
 


