
 
ONARPEN-ESKABIDEA HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO IKASTETXEETARAKO 

2021-2022 IKASTURTEA 
Erne: EZ bete itzaleztatutako tarteak. IRAKURRI informazio orokorra inprimakia bete aurretik 

HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO IKASTETXE BAT BAINO GEHIAGO DITUZTEN ENTITATE TITULARRAK: 
Lehen aukera: ………………………………………………………………………………………………………………...…... 
Bigarren aukera: ……………………………………………………………………………………………………………….….  
Hirugarren aukera: ………………………………………………………………………………………………………………... 
1. HAURRAREN DATUAK 
Izen-deiturak: …………………………………………………………………………………………………………...………… 
Jaioteguna: ………………………………………………………………………………………………………………………...  
Nazionalitatea: ……………………….…………………………………………………………………………………………… 
Noren seme-alaba …………………………………….……… Telefonoa……………………………………………………….   
                              ……………………………………………..Telefonoa……………................................................................. 
2. PUNTUAZIO-BAREMOA   
2.1. FAMILIA-UNITATEA   
Deialdi berean bi seme-alabarentzat edo gehiagorentzat ikaspostua eskatzen da ikastetxe berean (ikaspostuaren 
erreserba eta jaio gabearentzako eskaera barne) 

  

Familia gurasobakarra da edo gurasobakartasun egoeran dago   

Familia ugaria da   

Familia-unitateko kideren batek desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial aitortua du (%33koa)   

Familian 6 urtetik beherako bi seme-alaba edo gehiago daude (puntu bat seme/alaba bakoitzeko)   
2.2. AITAREN/AMAREN EDO LEGEZKO TUTOREEN EGOERA SOZIOLABORALA EDO AKADEMIKOA 
Familia orokorrak 
Gizarte Segurantzan alta ematen duen guraso bakoitzeko, ikasketa arautuetan edo ezintasun iraunkor 
absolutuan edo baliaezintasun handian ari bada. 

  

Lana bilatzen ari den guraso bakoitzeko   
Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak   
Gizarte Segurantzan alta ematen duen guraso bakoitzeko, ikasketa arautuetan edo ezintasun iraunkor 
absolutuan edo baliaezintasun handian ari bada. 

  

Lana bilatzen ari den gurasoa   
Zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoa, familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoerakoak salbu 
Gizarte Segurantzan alta ematen duen guraso bakoitzeko, ikasketa arautuetan edo ezintasun iraunkor 
absolutuan edo baliaezintasun handian ari bada. 

  

Lana bilatzen ari den gurasoa   
2.3. PER CAPITA ERRENTA  
Tartea - puntuazioa    
2.4. ERAGINPEKO EREMU GEOGRAFIKOA     
Familiaren etxearen helbidea                                                                                                                      
Aitaren, amaren edo tutorearen enpresaren helbidea                                                                   
2.5. BESTELAKO IRIZPIDEAK (salbuespenezko egoerak)    
BAREMOKO PUNTUAK, GUZTIRA   

3. AUKERAK: lehentasun-ordena markatu aukeretan (1.a, 2.a, etab.)  

Euskara 

 Eskola-egun osoa, jantokia barne 
 Eskola-egun osoa, jantokirik gabe 
 Eskola-egun erdia, jantokia barne 
 Eskola-egun erdia, jantokirik gabe 

 
………………(e)n, 20...(e)ko ……………. aren …….(e)(a)n Eskatzailearen sinadura 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ONARPEN-ESKABIDEAREN GORDEKINA 
UDALA: …………………………………………………………………………………………………………...……...……..... 
HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO IKASTETXEA: ………………………………………………………………… 
HAURRAREN IZEN-DEITURAK: ……………………………………………………………………………………………… 
ESKABIDE-DATA:  ………………(e)n, 20...(e)ko ……………. aren …….(e)(a)n 
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