
 
 

BERRIOBEITIKO UDALA 
 

HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO IKASTETXEAN ONARTZEKO ESKAERA 
2023-2024 IKASTURTEA 

1. HAURRAREN DATUAK 
Izen-abizenak:……………………………………………………………………………………………………………….. 
Jaiotze data:……………………………………… Nazionalitatea: ………………………………………………………… 
Gurasoen edo tutorearen telefono zenbakia:…………………………………………………………………………………. 
Gurasoen edo tutorearen posta elektronikoa:………………………………………………………………………………… 

2. PUNTUAZIO-BAREMOAK (EZ BETE-ESKOLAK BETE BEHARRAKOA)   
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 ETA AMAREN EDO LEGEZKO TUTOREEN EGOERA SOZIOLABORALA EDO  
AKADEMIKOA 
Familia orokorrak 
Gizarte Segurantzan alta emanda dagoen guraso bakoitzeko edo legezko ordezkaria, ikasketa arautuak egiten ari badira edo 
ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoeran badaude 

  

Lana bilatzeko egoeran dagoen guraso bakoitzeko edo legezko ordezkaria   
Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak   
Gizarte Segurantzan alta emanda dagoen guraso bakoitzeko edo legezko ordezkaria, ikasketa arautuak egiten ari badira edo 
ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoeran badaude 

  

Lana bilatzeko egoeran dagoen guraso bakoitzeko edo legezko ordezkaria   
Zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoa, familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoerakoak salbu 
Gizarte Segurantzan alta emanda dagoen guraso bakoitzeko edo legezko ordezkaria, ikasketa arautuak egiten ari badira edo 
ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoeran badaude 

  

Lana bilatzeko egoeran dagoen guraso bakoitzeko edo legezko ordezkaria.   
2.3. PER KAPITA ERRENTA  
Tartea-puntuazioa   
2.4 ERAGIN-EREMU GEOGRAFIKOA   
Familiaren egoitza                                                                                                                  
Aitaren, amaren edo tutorearen enpresaren helbidea:                                                
2.5. BESTE IRIZPIDE BATZUK (salbuespenezko egoerak)                                                                                                      

BAREMOKO PUNTUAK, GUZTIRA   

 
3. PLAZA ESKATZEN DEN HIZKUNTZA-EREDUA (ADIERAZI LEHENTASUN-ORDENA) 

           Euskaraz (Artikako H.E)                  Gazteleraz (Berriogoitiko H.E) 
     
     OHARRAK: -Lehenengo aukeran ez badago tokirik, bigarren aukera kontuan hartuko da. 

      - Lehenengo aukera errefusatzen bada, plaza galduko da. 
      - Bigarren aukera errefusatzen bada, lehenengo aukeran tokia egon arte barruko itxaron zerrendan mantenduko da. 
      - Aukera bakarra markatzen bada, bigarrena ez da kontuan  hartuko. 
 

4. JANTOKI ZERBITZUA 

          Jarduera osoa jantokirik gabe                 Jarduera osoa jantokiarekin 
       
5. ZINPEKO AITORPENA ETA AITAREN, AMAREN EDO LEGEZKO ORDAZKARIEN BAIMENA 

  Adierazten dut egiazkoak direla eskabide honetan jasotzen ditudan datuak eta aurkeztutako/bidalitako dokumentazioa 

  Zin egiten dut gurasoak/tutoreak bat gatozela eskabide honekin (Derrigorrez markatu beharrekoa bi gurasoek sinatu ez badute). 

  Gurasoak/tutoreak banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran gaudela deklaratzen dut, eta ebazpen judiziala edo indarra duen 
dokumentazioa aurkezten dut, esaten duena niri bakarrik dagokidala semearen edo alabaren ikastetxea aukeratzea (Nahitaezkoa, bi gurasoek ez 
badute eskabidea sinatu edo aurreko laukitxoa markatu). 

  Zuzeneko sarbiderako hezkuntza-premia espezifikoak ekar ditzaketen ezaugarriak deskribatzen badira, baimena ematen dut txostena 
CREENAra bidaltzeko, kasua baloratzeko. 

 
.........................., 2023ko............................aren.........n/an/ean 

 
 
 
 
 

Sinadura (bi gurasoen sinadura ezinbestekoa da) 
 


