
     

 

       

Zenbat eskabide aurkez ditzaket? 

 Bat. Bat baino gehiago aurkeztuz gero, ez da horietako bat bera ere kontuan hartuko. 

 Horrek esan nahi al du ikastetxe bat bakarrik eska dezakedala?  

Ez. Zure eskaera orrian, gehienez, hamabi aukera egin ditzakezu. Aukera bakoitzak 

ikastetxe bat eta hizkuntza eredu bat ditu.  

Berdin al dio zein ordenatan eskatzen ditudan eskaerak?  

Ez. Bere lehentasunen arabera ordenatu behar dituzu eskaerak, esleipenean ordenazio 

horren arabera ahal duen onena esleituko zaizulako. 

 Ikastetxe berean jarraitzeko eskaera aurkeztu behar dut?  

Gaur egun bi urteko edo hortik gorako mailan matrikulatuta badago eta hizkuntza-eredu 

berean jarraituko badu, haren iraupena bermatuta dago, baldin eta ikastetxeak ikasten ari 

denaren hurrengo maila ematen badu.  

Dagoeneko ikastetxe bateko urtebeteko gelan badago, ikastetxe berean bi urteko 

mailan jarrai al dezake, eskaera aurkeztu beharrik gabe?  

Ez. Ikasleak gure hezkuntza-sisteman bi urteko edo hortik gorako mailan sartzen dira. 

Ondorioz, ikastetxe batean urtebeteko mailan matrikula badu eta bertan bi urteko mailan 

egon nahi badu, onarpen prozesuan parte hartu behar du eta dagokion eskaera aurkeztu. 

 Eska al dezaket gaur egun ikasten ari denaren hurrengo maila, edo maila bera, 

nire ustez mailaz igoko dudan edo errepikatuko dudan kontuan hartuta?  

Ez. Onarpen-prozesu honetan (arrunta), ikasten ari denaren hurrengo mailarako baino 

ezin duzu aurkeztu eskabidea.  

Guraso bananduen kasuan, ba al dago berezitasunik?  

Bi alderdien arteko adostasuna behar da eskaera izapidetzeko, salbu eta epai judizial 

batek baimena ematen badio bakarrik gurasoetako bati, ikastetxea batean onartzeko edo 

lekuz aldatzeko eskatzeko. Adostasunik ez badago, ezingo da eskaera izapidetu harik 

eta hori baimentzen duen epai judiziala aurkezten den arte.  

 

 



     

 

 

ESKAERA AURKEZTEARI BURUZ  

Nola aurkez dezaket eskabidea? 

 Bi modutan: Internet bidez (on-line) edo aurrez aurre, zure lehen aukerako 

ikastetxean. Zein da eskaera aurkezteko epea? Aurrez aurre, 2021eko urtarrilaren 

18tik 29ra, biak barne. On-line, 2021eko urtarrilaren 18tik 29ko 24: 00ak arte, 

biak barne.  

Abantailarik ba al dut eskaera Internet bidez aurkezten badut?  

Eskaeraren eragina berbera da, baina horrela egiten baduzu, ez duzu eskatzen duzun 

zentrora/zentroetara joateko beharrik. Era berean, eskaneatuta, eskatutako 

dokumentazioa erantsi ahal izango duzu, bai nahitaezkoa, bai baremoaren puntuazioa 

lortzeko gehitu nahi duzuna.  

Zer dokumentazio aurkeztu behar al dut nahitaez? 

 - Ikaslearen familia-liburuko orriaren fotokopia edo beste egiaztagiri ofizialen bat. 

 - Aita/amaren familia-liburuko orriaren fotokopia edo tutorea dela egiaztatzen duen 

agiria 

 - Ikaslea familia-harreran egotekotan, berezko ziurtagiri ofiziala.  

- Aita, ama edo tutorearen NAN/AIT 

Ez da aurkeztu behar tramitazioa on-line egiten bada eta nortasun-datuak kontsultatzeko 

zerbitzuak balioztatzen badu dokumentu hori.  

- Familia-erroldaren ziurtagiria. 

 - Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, Hezkuntza Sailak ezarritako berezko 

protokoloa bete izanaren agiria.  

- Hezkuntza Premia Berezietako galde-sorta (premia berezietako ikaslea dela adierazten 

bada).  

- EAEtik kanpo ikasten badu eta Lehen Hezkuntzan edo DBHn onartzeko eskatzen 

badu, egindako ikasketen ziurtagiria, gaur egun egindako maila zehaztuta.  

Zer dokumentazio aurkeztu behar dut baremoko puntuak lortzeko? 



     

 

 - Bizilekuaren araberako eremu-puntuak lortzeko, derrigorrez aurkeztu behar duzun 

familiaerroldaren ziurtagiria.  

- Eskatutako ikastetxean edo atxikitako zentroan ikasten duten anai-arreba bakoitzeko 

puntuetarako, familia-liburuaren edo bestelako egiaztagiri ofizialen fotokopia. 

 - Familia-errentako puntuei dagokienez, EAEn bizi bazara, Foru Ogasunean errenta-

datuak egiaztatzeko baimen-idazkia. EAEtik kanpo bizi bazara, 2019ko errenta-

aitorpenaren fotokopia.  

- Seme-alaba adingabeen kopuruaren araberako puntuetarako, hori egiaztatzen duen 

familialiburuaren fotokopiak edo besteren dokumentu baliokide bat. 

 - Familia ugariko puntuei dagokienez, EAEn bizi bada, nahikoa da Hezkuntza Sailari 

baimena ematea egoera hori Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailean 

kontsultatzeko. Bestela, titulu ofizialaren fotokopia. 

 - Baremoko gainerako ataletarako (aita edo amaren lantokia, eskatutako ikastetxean 

ikasten edo lan egiten duten senideak, norbere edo senideen ezgaitasuna, kooperatibista 

izatea edo Ordezkaritza Organo Gorenak  

-OOGk- edo ikastetxeko Eskola Kontseiluak onartutako irizpideak), kasu bakoitzean 

eskatutako dokumentazioa. 

 Eskaera aurrez aurre aurkeztu nahi badut, non egin behar dut? Lehenengo 

aukeran adierazitako ikastetxean eta hark ezarritako idazkaritza ordutegian 

Eskabidea aurrez aurre aurkezten badut, kudeaketa osoa egin al dezaket lehen 

aukeratutako ikastetxean?  

Bai, baldin eta eskabidean eskaerak ikastetxe bakarrerako badira, edo eskatutako 

ikastetxea edozein dela ere ematen diren baremo-puntuak bakarrik nahi baduzu (familia-

errenta, familia ugaria, harrera, desgaitasuna ematen direnak) edo hurbiltasunaren 

araberako puntuak (kasu honetan zentro bakoitzerako, errolda-ziurtagiriaren arabera 

barematuko da, edo, hala badagokio, aitaren edo amaren lantokia egiaztatzen duen 

enpresa-ziurtagiriaren arabera). Baina ikastetxe bakoitzean kooperatibista izateagatik, 

OOGko puntuengatik edo ikasten edo lan egiten duten senitartekoak izanagatik 

berariazko baremo-puntuak eskuratu nahi badituzu, ziurtatu behar duzu eskatutako 

zentro bakoitzean eta kasu bakoitzean eskatutako irizpidea betetzen dela; horretarako, 

hala dagokionean, beharrezkoa den egiaztagiria aurkeztu beharko duzu zentro 

bakoitzean eta beti epearen barruan. Beste ikastetxeen baremo espezifikorako 

dokumentazio hori entregatzeko, beharrezkoa da aldez aurretik eskabidea lehen 

aukerako zentroan izapidetu izana.  



     

 

Epez kanpo aurkeztu izango ahal dut dokumentazio gehigarria?  

Ez. Epean nahitaezko dokumentazio guztia aurkezten ez badu, eskabidea osatu gabe 

geratuko da, eta ez da kontuan hartuko plazak esleitzerakoan. Bestalde, esleipenean ez 

dira kontuan hartuko epe barruan egiaztatu gabeko baremoko puntuak. 

 

 

 


