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1 Nork egin behar du onarpen-eskabidea? 

NNoorrkk  eeggiinn  bbeehhaarr  dduu  oonnaarrppeenn--eesskkaabbiiddeeaa??  

Haur, Lehen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan onarpen-eskabidea egin behar du ikasle bat 

maila horietan eskolatu nahi duen orok, eta baldintza hauetakoren bat betetzen bada: 

1. Ikaslea 2 urtekoen Haur Hezkuntzan eskolatzea, edo 

2. Ikaslea lehenengo aldiz joatea Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ikastetxe batera, edo 

3. Ikaslea lehendik ere EAEn eskolatua egotea, baina: 

a. Ikastetxez aldatu nahi izatea, edo 

b. Ikastetxez aldatzeko interesik ez baina une honetan eskolaturik dagoen ikastetxean 

hizkuntza-eredua aldatu nahi izatea. 

2 Noiz egin behar da onarpen-eskabidea? 

ZZeeiinn  ddaa  oonnaarrppeenn--eesskkaabbiiddeeaa  eeggiitteekkoo  ggaarraaiiaa??  

Onarpen-eskabidea egin behar da 2013ko otsailaren 03tik otsailaren 14ra, maila horietakoren 

bat ematen duen EAEko edozein ikastetxe publiko edo itunpekotan edo interneten bidez Hezkuntza 

saileko web orrialdean 2014ko otsailaren 3tik 13ra arte 

Ez da eskabiderik edo agiririk onartuko epe horren aurretik ez ondoren. 

ZZeerr  oorrdduuttaann  eeggiinn  ddaaiitteekkee  oonnaarrppeenn--eesskkaabbiiddeeaa??  

Onarpen-eskabidea ordu hauetan egin daiteke: 

1. Ikastetxeetan, jendeari arreta eskaintzeko orduetan. 

2. Internetez, egunaren 24 orduetan. 

¿¿NNooiizznnaahhii  aallddaa  ddiittzzaakkeett  eesskkaabbiiddeekkoo  ddaattuuaakk??  

Eskaera lehenbiziko postuan aukeraturiko ikastetxean presentzialki entregatu duten eskatzaileek, 

edozein momentutan zuzendu ahal izango dute bertako edozein datu 2014ko otsailaren 14a arte. 

Eskaera internet bidez egin duten eskatzaileek, 2014ko otsailaren 13a arte  bertako edozein datu 

alda ditzakete lehen aukerako ikastetxea eskaera hori kudeatzen hasten ez den bitartean.  

 

3 Nola bete daiteke onarpen-eskabidea? 

ZZeeiinn  bbiiddeettaattiikk  bbeettee  ddaaiitteekkee  oonnaarrppeenn--eesskkaabbiiddeeaa??  

Onarpen-eskabidea 2 bidetatik egin daiteke: 

1. Ikastetxera joanda, ikaslea eskolatu nahi den maila ematen duen edozein ikastetxetara 

joanda. 

2. Internet  Departamentuko web orrialdean telematikoki eskaera interneten bidez betez. 
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EEsskkaabbiiddeeaa  IInntteerrnneetteezz  eeggiinn  oonnddoorreenn  iikkaasstteettxxeerraa  jjooaann  bbeehhaarr  aall  ddaa??  

Ez. Eskatzaileak derrigorrezko dokumentazioa nahiz beharrezko dokumenatzioa gehitu beharko ditu 

interneten eginiko eskaeran baremazio irizpideak betetzen dituela zihurtatzeko. 

  

4 Nola sartu eta zer behar dut Internet bidezko eskabidea egiteko? 

ZZeerr  bbeehhaarr  dduutt  IInntteerrnneett  bbiiddeezzkkoo  eesskkaabbiiddee  bbaatt  eeggiitteekkoo??  

Posta elektronikoko kontu bat. Eskabidea Internetez egiteko, posta elektronikoko kontu bat eduki 

behar duzu, harekin sisteman sartu eta han jasoko duzu aktibaziorako e-maila, izena eman 

ondoren. 

NNoonnddiikk  ssaarr  nnaaiitteekkee  eesskkaabbiiddeerraa??  

www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net bidez. Sailaren orri nagusian banner bat dago (Post-It), handik 

onarpen-eskabidearen orrira joan, goian irudi bat egongo da, “Inskripzioa on-line” jartzen duena, eta 

hark eramango zaitu Posta Kontua / Pasahitza sarrera-orrira.  

ZZeerr  eeggiinn  bbeehhaarr  dduutt  eezz  bbaadduutt  aakkttiibbaazziioorraakkoo  mmeezzuuaa  jjaassoottzzeenn  eeddoo  nnaahhii  ggaabbee  eezzaabbaattzzeenn  

bbaadduutt??  

Saiatu berriro izena ematen. Izena eman ondoren ez baduzu mezua jaso edo aktibatu gabe 

ezabatu baduzu, berriro izena ematen saiatzean sistema ohartuko da aktibatu gabe dagoela, eta 

berriro bidaliko du aktibazio-mezua. 

ZZeerr  eeggiinn  bbeehhaarr  dduutt  ssaarrrreerraakkoo  ppaassaahhiittzzaa  aahhaazzttuu  bbaazzaaiitt??  

Pasahitza berria bidaltzea. Sakatu “pasahitza ahaztu zait” esteka eta mezu berri bat jasoko duzu, 

pasahitz berriarekin.  

NNoollaa  aallddaa  ddeezzaakkeett  nniirree  ppaassaahhiittzzaa??  

Aldatu profila. Sartu ondoren, orrialdearen goian eta eskuinean (hizkuntza aldatzeko barraren 

azpian), zure posta-kontua agertzen da, eta beheko aldean "Aldatu Profila" esteka, erabiltzaileak 

bere profilaren datuak aldatu ahal izan ditzan, besteak beste pasahitza.  

5 Zenbat eskabide egin daitezke? 

EEggiinn  aall  ddaaiitteezzkkee  hhaaiinnbbaatt  oonnaarrppeenn--eesskkaabbiiddee  iikkaassllee  bbeerraarreennttzzaatt  hhaaiinnbbaatt  iikkaasstteettxxeettaann??  

Ez. Onarpen-eskabidea edozein eratan eginik ere (Internetez edo ikastetxera joanda), ikasle 

bakoitzaren onarpen-eskabide bakarra egin daiteke. 

EEggiinn  aall  ddaaiitteezzkkee  IInntteerrnneett  bbiiddeezzkkoo  hhaaiinnbbaatt  eesskkaabbiiddee  iikkaassllee  bbeerraarreennttzzaatt??  

Ez. Ikasle bakoitzarentzat Internet bidezko sarrera-eskabide bakarra egin daiteke. 

Internet bidez hainbat posta-kontu erabiltzeak ez du esan nahi Internet bidezko hainbat eskabide 

egin daitezkeenik ikasle berarentzat.  

EEggiinn  aall  ddaaiitteekkee  IInntteerrnneetteezz  eesskkaabbiiddee  bbaatt  eettaa  iikkaasstteettxxee  bbaatteeaann  bbeessttee  bbaatt,,  iikkaassllee  bbeerraarreennttzzaatt??  

Ez. Eskabide bat Internetez eginez gero, ezin da ikastetxe batera joan eta eskabidea egin, ez bada 

lehenetsitako ikastetxean (eskabidean aukeratutakoa eta agiriak eraman behar direna), izen 

emateko eskabideak bakarra izan behar baitu. 
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EEggiinn  aall  ddaaiitteezzkkee  oonnaarrppeenn--eesskkaabbiiddee  bbaatt  bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggoo  iikkaassllee  bbeerraarreennttzzaatt  hhaaiinnbbaatt  

iikkaasstteettxxeettaann??  

Izen emateko eskabideak bakarra izan behar du, eta ikasle berarentzat hainbat onarpen-eskabide 

aurkeztu gero ikastetxe berean edo hainbatetan (bertara joanda nahiz Internetez), ikasleak galdu 

egingo ditu aukera-eskubideak. Ondorioz, bikoiztutako eskabideak azkenak izango dira 

izapidetzen, gainerako eskabideei plazak esleitu eta gero. 

IInntteerrnneett  bbiiddeezzkkoo  eesskkaattzzaaiillee  bbaatteekk  ssaarrrreerraa--eesskkaabbiiddee  bbaatt  bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggoo  eeggiinn  aall  ddeezzaakkee  

hhaaiinnbbaatt  iikkaasslleerreennttzzaatt??  

Bai. Internet bidezko eskatzaile batek hezkuntza-maila bateko edo gehiagoko eskabide bat edo 

gehiago egin ditzake, hainbat ikaslerenak badira. 

6 Eskabidearekin batera aurkezteko agiriak 

DDeerrrriiggoorrrreezzkkoo  zzeerr  aaggiirrii  aauurrkkeezzttuu  bbeehhaarr  ddiirraa  eesskkaabbiiddeeaarreekkiinn  bbaatteerraa??  

Bai eskabidea Internet bidez egin bada bai ikastetxera joanda egin bada, agiri hauek aurkeztu 

behar dira hura formalizatzeko: 

1. Ikaslearen datuak jasotzen dituen familia-liburuaren orriko fotokopia. 

2. Familia-liburuaren fotokopia, eskabidea egiten duen lagunarena: aitarena edo amarena, edo 

egiaztagiri bat, pertsona hori ikaslearen legezko tutorea dela dioena. 

3. Eskabidea egiten duen lagunaren NAN edo AIZen fotokopia: aitarena edo amarena edo 

legezko tutorearena. 

4. Familiaren helbidearen ziurtagiria (ikaslearena eta aita, ama edo legezko tutorearena) 

5. Ikaslearen NANaren fotokopia (atzerritarren kasuan AIZa), ikasleak 14 urte edo gehiago baditu. 

6. Hezkuntza Premia Berezien Galdetegia, eskabidean baldintza hori aipatzen bada. 

BBaarreemmaazziiooaann  ppuunnttuuaakk  eemmaann  aahhaall  iizzaatteekkoo,,  zzeerr  zziiuurrttaaggiirrii  aauurrkkeezzttuu  bbeehhaarr  ddiirraa  

eesskkaabbiiddeeaarreekkiinn  bbaatteerraa??  

Ikastetxe batek eskabideak baino plaza gutxiago baditu lehentasunak erabaki beharko ditu, hainbat 

irizpideren arabera. Puntuazioa eskuratzeko, baldintzak betetzearen ziurtagiriak aurkeztu behar 

dira. 

Eskatzaileak adierazitakoaren arabera, honako hauek izan daitezke agiriak: 

1. Familia-unitatearen urteko errenta. 

a. Ikaslearen adingabeko anai-arrebak agertzen diren Familia Liburuko orrien fotokopia. 

b. Bizilekua eta ikastetxea beste Lurralde batean egonez gero, 2012ko Errenta 

Deklarazioaren fotokopia. 

2. Familiaren etxearen hurbiltasuna. 

a. Ikaslearen aita/ama/legezko tutoreak lan egiten duen lekuaren ziurtagiria. 

3. Ikastetxearekiko harremana: 

a. Ikaslearen anai-arrebaren batek eskatutako ikastetxean edo hari atxikitako ikastetxe 

batean ikastearen ziurtagiria. 
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b. Ikaslearen aitak, amak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxean lan egitearen 

ziurtagiria. 

4. Beste irizpide batzuk 

a. Familia Ugariaren ziurtagiria. 

b. Ikaslearen desgaitasunaren ziurtagiria. 

c. Aitaren, amaren, legezko tutorearen edo anai-arrebaren desgaitasunaren ziurtagiria. 

d. Eskatutako ikastetxeko bazkide kooperatibista izatearen ziurtagiria. 

Agiri horiek, betiere, lehenetsitako ikastetxean aurkeztu behar dira, eskabideak emateko epearen 

barruan. 

¿¿DDóónnddee  tteennggoo  qquuee  eennttrreeggaarr  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn??  

1. Eskaera lehen aukerako ikastetxean presentzialki eraman bada, dokumentazioa ere  ikastetxe 

horretara eraman beharko da.   

2. Eskaera internet bidez egin bada, eskaeraren dokumentazioa internet bidez erantsi beharko da.  

¿¿SSii  hhaaggoo  llaa  ssoolliicciittuudd  ppoorr  iinntteerrnneett  ppuueeddoo  aaddjjuunnttaarr  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ffoorrmmaattoo??  

Pdf edo jpg erabiltzea gomendatzen da. Hala ere hurrengo formatoak ere onartzen dira: bmp, doc, 

docx,,jpg,jpeg,png,ppt,pptx,txt,xls,xlsx,zip,rar,odt,odp,ods,tif,tiff 

Aplikazioa ondo ibiltzeko 2 MB baino tamaina handiagoko fitxategiak ez igotzea gomendatzen da. 

 

7 Aukeratzeko askatasunari buruzkoak 

ZZeerrii  eessaatteenn  zzaaiioo  ""lleehheenneettssiittaakkoo  iikkaasstteettxxeeaa””??  

Lehenetsitako ikastetxea da bertara joanda onarpen-eskabidea egiten dena, edo lehenbizi 

aukeratutakoa Internet bidezko eskabidean. 

EEsskkaabbiiddee  bbaakkaarr  bbaatteeaann  aauukkeerraattuu  aall  ddaaiitteezzkkee  iikkaasslleeaa  eesskkoollaattzzeekkoo  hhaaiinnbbaatt  iikkaasstteettxxee??  

Bai. Eskabidea Internet bidez egin nahiz ikastetxera joanda egin, nahi izanez gero 3 ikastetxe arte 

aukera daitezke eta, haietako bakoitzean, nahi diren hizkuntza-ereduak lehentasun-ordenan, 

ikastetxeak eredu horiek eskaini edo ez. 

EEddoozzeeiinn  hhiizzkkuunnttzzaa--eerreedduu  eesskkaattuu  aall  ddaaiitteekkee  eeddoozzeeiinn  iikkaasstteettxxeettaann??  

Bai. Onarpen-eskubidearen izapidea edozein eratan hasita ere (Internetez edo ikastetxera joanda), 

eskatzaileak eska dezake ikaslea edozein hizkuntza-eredutan eskolatzea (A, B eta D), ikastetxeak 

halakorik eskaini ez arren. 

Eskatzaileak hizkuntza-eredu bat edo gehiago eska ditzake, bai eta haien lehentasun-ordena 

adierazi ere, bai lehenetsitako ikastetxean bai bigarren eta hirugarren aukeratutakoetan ere, 

halakorik eskatu badu. 

HHaauuttaattuu  aall  ddeezzaakkeett  eerrlliijjiiooaa  eemmaatteeaa  eeddoo  eezz  eemmaatteeaa??  

Bai. Eskatzaileak erlijioa ematea edo ez ematea hauta dezake, eta ematea hautatuz gero honako 

hauek dira aukerak: katolikoa, ebanjelikoa, islamikoa edo judua. Horretaz gainera, Erlijioen Historia 

eta Kultura hauta daiteke Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. 
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8 Ikastetxean jarraitzeari buruzkoak 

IIkkaassllee  bbaatt  uurrttee  bbaatteekkooeenn  hhaauurr  hheezzkkuunnttzzaann  ddaabbiill..  BBaa  aall  dduu  bbeerrmmeerriikk  eettaa//eeddoo  eesskkuubbiiddeerriikk  

iikkaasstteettxxee  hhoorrrreettaann  jjaarrrraaiittzzeekkoo??  

Ez. Kasu horretan, eta jadanik ikastetxean eskolaturik egon arren, onarpen-eskabidea egin behar 

da, eta berak bezalako sarrera-baldintzak izango ditu ikastetxean eskabidea egin duen edozein 

ikaslek, edonondik datorrela ere. 

IIkkaassllee  bbaatt  iikkaasstteettxxee  bbaatteeaann  ddaabbiill  eettaa  iikkaasstteettxxee  hhoorrrreettaakkoo  hhiizzkkuunnttzzaa--eerreedduuaa  aallddaattzzeekkoo  

eesskkaattuu  dduu..  BBaa  aall  dduu  bbeerrmmeerriikk  eettaa//eeddoo  eesskkuubbiiddeerriikk  iikkaasstteettxxee  hhoorrrreettaann  jjaarrrraaiittzzeekkoo  

eesskkaattuuttaakkoo  eerreedduuaann??  

Ez. Kasu horretan, eta jadanik ikastetxean eskolaturik egon arren, onarpen-eskabidea egin behar 

da, eta berak bezalako sarrera-baldintzak izango ditu ikastetxean eskabidea egin duen edozein 

ikaslek, edonondik datorrela ere.  

9 Onarpen-eskabideak aldatzea eta kontsultatzea 

¿¿EErraabbiillttzzaaiillee  bbaatteekk,,  eeddoozzeerr  mmoommeennttuuaann,,  eesskkaaeerraa  bbaatteenn  ddaattuuaakk  aallddaa  ddiittzzaakkee  bbeehhiinn  iinntteerrnneett  

bbiiddeezz  ssaarrttuu  ddiittuueellaa??    

Ez. Internet bidez sartutako datuak aldatu eta ezabatu ahal dira, bakarrik lehen aukerako  

ikastetxeak eskaera kudeatzen eta balidatzen ez duen bitartean. Momentu honetatik aurrera, 

eskatzaileak bakarrik zuzendu dezake erantsitako dokumentazioa ikastetxeak beharrezkoa ikusten 

badu.  

¿¿NNoollaa  jjaakkiinn  ddeezzaakkeett  zzeerr  eeggooeerraann  ddaaggooeenn  iinntteerrnneetteekkoo  eesskkaaeerraa  bbaatt  eeddoo  iiaa  iikkaasstteettxxeeaakk      

eesskkaaeerraa  jjaassoo  dduueenn??  

Internet bidez eskaeran sartzerakoan zer egoeran dagoen agertzen zaigu. 

Internet bidez egindako eskaera bat hurrengo egoeretatik pasatzen da: 

1. IKASTETXERA BIDALTZEKO ZAIN: egoera honetan eskatzailea eskaeraren edozein 

informazioa alda dezake, baita ezabatu ere. 

2. BIDALITA: eskatzaileak eskaera ikastetxera bidali du 

3. AZTERTZEN: ikastetxea eskaera kudeatzen hasi da, eskatzaileak ezin izango du bere eskaera 

aldatu. 

4. DOKUMENTAZIOREN ZAIN: Ikastetxeak eskaera birpasatu du eta eskatzaileak erantsi duen 

derrigorrezko dokumentazioa zuzendua izan behar da. 

5. OSATUA: Ikastetxeak eskaera birpasatu du eta dokumentazio guztia zuzena da. 

6. OSATUA, IKASTETXEAK BAREMAZIORAKO DOKUMENTAZIOA BALIDATZEKO ZAIN: 

ikastetxeak eskaera balidatu du. Derrigorrezko dokumentazioa zuzena da baina ikastetxeak 

oraindik ez du balidatu baremazio-irizpideak balidatzeko dokumentazioa. 

7. OSATUA, HIRITARRAK BAREMAZIORAKO DOKUMENTAZIOA ZUZENTZEKO ZAIN. 

Ikastetxeak eskaera birpasatu du, derrigorrezko dokumentazio guztia zuzena da baina 

baremazio-irizpideak balidatzeko dokumenturen bat konpondua izan behar da. 
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¿¿NNoollaa  jjaakkiinn  ddeezzaakkeett  iinntteerrnneett  bbiiddeezz  bbiiddaalliittaakkoo  ddookkuummeennttaazziiooaa  zzuuzzeennaa  ddeenn??  

Lehendabizko aukerako ikastetxeak eskaera birpasatuko du eta ikusten badu bidalitako 

dokumentazioa ez dela zuzena, eskatzaileak e-mail bat jasoko du non esango zaio dokumentazioa 

zuzentzea derrigorrezkoa dela. 

¿¿NNoollaa  aallddaa  eettaa  zzuuzzeenndduu  ddeezzaakkeett  iinntteerrnneett  bbiiddeezz  eerraannttssiittaakkoo  ddookkuummeennttaazziiooaa??    

Bidalitako dokumentazioa aldatzeko, dokumentura sartu eta oharrak zutabean agertzen diren 

ekintzak kontsultatu. 

Behin dokumentazioa zuzenduta dagoela, Ikastetxera bidali botoia sakatzean, lehen aukerako 

ikastetxeak bere kudeaketa jarraitu dezake.  

¿¿IInntteerrnneett  bbiiddeezz  hhaassiittaakkoo  eesskkaaeerraa  bbaatt  eezzaabbaa  ddeezzaakkeett  bbeehhiinn  lleehheenn  aauukkeerraakkoo  iikkaasstteettxxeeaakk  

eesskkaaeerraa  hhoorrrreenn    kkuuddeeaakkeettaa  hhaassii  dduueenn??          

Ez. Behin ikastetxeak interneteko eskaeraren kudeaketarekin hasi duen bajan emateko, lehen 

aukerako ikastetxera joan beharko du eta bertan eskaera bajan emateko eskatu.   

EErraabbiillttzzaaiillee  bbaatteekk  eesskkuurraa  aall  ddiittzzaakkee  bbeessttee  eerraabbiillttzzaaiillee  bbaatteekk  eeggiinnddaakkoo  eesskkaabbiiddeeaakk??  

Ez. Erabiltzaile bakoitzak berak egindako eskabideak bakarrik eskura ditzake, eta inoiz ezingo ditu 

eskuratu besteren eskabideak. 

IIkkaasstteettxxeeeettaarraa  jjooaannddaa  eeggiinnddaakkoo  eesskkaabbiiddeeaakk  eesskkuurraa  aall  ddaaiitteezzkkee  IInntteerrnneett  bbiiddeezz??  

Ez. Internet bidez soilik kudea daitezke Internet bidez sartutako eskabideak. Zuzenean ikastetxean 

aurkeztutako eskabideak ezin dira eskuratu Internet bidez. 

ZZeerr  bbeehhaarr  dduutt  eesskkaabbiiddee  bbaatteenn  ddaattuuaakk  aallddaattuu  aahhaall  iizzaatteekkoo??  

Aldaketa egin baduzu eskabidearen frogagiri originala sinatuta eta zigilatuta jaso aurretik, ez da 

beste agiririk beharko eskabidekoez gain. Beraz, eskabidea alda dezakezu berriro ikastetxera 

joanda, edo Internet bidez, oraindik ez bazara ikastetxera joan izapidea amaitzeko eta ikastetxeak 

ez badu bere egin. 

Aldaketa egiten bada eskatzaileak frogagiri originala sinatuta eta zigilatuta jaso ondoren, 

nahitaez aurkeztu behar da. Egin beharreko zuzenketak egin ondoren beste datu-orri bat emango 

zaizu, sinatuta eta zigilatuta; orduan zaharra apurtu, eta datu berriak baliozkotuko dira. 

10 Onarpen-eskabidearen baliozkotasuna eta frogagiriak 

IInntteerrnneetteezz  eeddoo  iikkaasstteettxxeerraa  jjooaannddaa  eeggiinnddaakkoo  oonnaarrppeenn--eesskkaabbiiddee  bbaatteekk  bbaalliioo  aall  dduu  

ddeerrrriiggoorrrreezzkkoo  aaggiirriiaakk  aauurrkkeezzttuu  ggaabbee??  

Ez. Onarpen-eskabidearen izapidea Internetez hasi nahiz ikastetxera joanda hasi, eskabide bat 

baliozkoa izateko beharrezkoa da: 

Eskabide presentzialetan, eskaera bat ez da zuzena izango hurrengo egoeretan: 

1. Derrigorrezko agiriak ikastetxean ez aurkeztea. 

2. Ikastetxeak eskabidearen frogagiria ez ematea, ikastetxearen zigiliuarekin eta eskatzaileak 

sinatuta.  

Internet bidez egindako eskaeretan, eskaera bat ez da zuzena izango hurrengo egoeretan: 
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1. Ikastetxeak ez badu derrigorrezko dokumentazio guztia balidatzen. Ikastetxeak eskaera baten 

derrigorrezko dokumentazioa birpasatu eta balidatu badu, eskaera hurrengo egoera batean 

egongo da: Osatua, Osatua baina baremaziorako dokumentazioa balidatzeko zain edo Osatua 

baina dokumentazioa zuzentzeko zain.  

NNooiizznnaahhii  kkoonnttssuullttaattuu  eettaa//eeddoo  iinnpprriimmaattuu  aall  ddaaiitteekkee  IInntteerrnneetteezz  eeggiinnddaakkoo  eesskkaabbiiddeeaarreenn  

zziirrrriibboorrrrooaa??  

Bai. Erabiltzaileak noiznahi kontsultatu eta inprima dezake Internetez egindako eskabidea 

Ikastetxeak eskaera balidatzen ez duen bitartean, inprimaki hau zirriborro bat bezala agertuko da. 

Honetaz konturatuko gara zeren frogagiriak ur-marka bat edukiko baitu .   

Eskaerak derrigorrezko dokumentazio guztia balidatuta badauka eta ez bada zuzenduta izan behar, 

orduan, internet bidez lortutako eskaeraren inprimakiak, ikastetxeak emandako frogagiriaren 

baliotasun berdina edukiko du. Kasu honetan, eskaeraren inprimakian berdinketa-hauste zenbaki 

bat agertuko da.   

 

EEsskkaattzzaaiilleeaarrii  bbeettii  eemmaatteenn  aall  zzaaiioo  oonnaarrppeenn--eesskkaabbiiddeeaarreenn  ffrrooggaaggiirriiaa??  

Internet bidezko eskabidea denean, sistemak aukera ematen du eskabidearen zirriborro bat PDFn 

eskuratzea, eta “legezko baliorik gabea” ur-marka eramaten du idatzita. Agiri horrek sartutako 

datuak egiaztatzeko bakarrik balio du. 

Ikastetxera joanda egin bada eskabidea, frogagiria soilik emango da amaitzean, hau da, 

derrigorrezko agiriak eramandakoan. 

NNoollaa  zziiuurrttaa  ddeezzaakkeett  oonnggii  eeggiinn  dduuddaallaa  oonnaarrppeenn--eesskkaabbiiddeeaa??  

Eskabide presentzialetan ,eskatzaileak onarpen-eskabidea ongi egin duela ziurtatzeko, ikastetxeak 

emandako kopia eduki behar du, ikastetxearekin zigiluarekin eta eskatzaileak sinatuta. 

Internet bidezko eskabidea denean, eskatzaileak onarpen-eskabidea ongi egin duela ziurta dezake 

eskaerak derrigorrezko dokumentazio guztia balidatuta badauka eta ez bada zuzenduta izan behar. 

Kasu honetan, eskaeraren inprimakian berdinketa-hauste zenbaki bat agertuko da.   

 

11 Baremazioari buruzkoak 

ZZeerr  ddaa  bbaarreemmaazziiooaa??  

Ikastetxe bateko maila eta hizkuntza-eredu baterako dauden eskabideak gehiago direnean 

eskainitako plazak baino, ikastetxeak eskabideen baremazioa (puntuazioa) egin behar du, 

lehentasunak erabakitzeko. Kasu horretan, eskabide bakoitzaren atal eta azpiatal guztiak barematu 

behar dira. 

NNoollaa  lleehheenneettssii  eesskkaabbiiddeeaakk??  

Eskaerak barematzeko, kontuan hartu behar dira irizpide hauek: 

1. Lehenengo eta behin, ikastetxeari atxikitako ikastetxeetako ikasleen onarpen-eskabideak 

sailkatuko dira lehen multzo batean, eta gainerako eskabideak bigarren multzo batean. 

Lehenengo taldeko eskabideek beti izango dute lehentasuna bigarren taldeko eskabideen 

aurrean.  
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Aipatutako bi talde horietako bakoitzaren barruan, eskabideak ordenatuko dira lortutako 

puntuazioaren arabera eta, berdinketa balego, sistema informatikoak eskabide bakoitzari ausaz 

ematen dion berdinketa hausteko zenbakiaren arabera. 

2. Hizkuntza-eredu bat baino gehiago eskatzen duten eskabideak daudenean, zerrenda 

bakarrean ordenatuko dira eskabide guztiak, puntuazio-hurrenkeraren arabera. Plazak 

esleitzeko, berriz, zerrendako hurrenkera eta adierazitako lehentasunak hartuko dira aintzat. 

ZZeerr  ddaa  bbeerrddiinnkkeettaa  hhaauusstteekkoo  zzeennbbaakkiiaa??  

Eskabideen puntuazioan gerta daitezkeen berdinketak erabakitzeko, sistema informatikoak 

ausazko zenbaki oso bat emango die (1 eta 999999 artekoa), eta haren bidez hautsiko dira 

berdinketak, beste irizpide guztiak agortu ostean. Kasu horretan, aplikazio informatikoak eskabide 

guztiak txikienetik nagusienera ordenatu eta txikienari emango dio lehentasuna. 

BBeerrddiinnkkeettaa  hhaauusstteekkoo  zzeennbbaakkiiaa  aallddaattzzeenn  aall  ddaa  eesskkaabbiiddee  bbaatt  aallddaattzzeeaann??  

Ez. Behin emanez gero (baliozko eskabide bat osatu eta lortu ondoren), berdinketa hausteko 

zenbakia lehengoa izango da, gerora eskabidea aldatuta ere. 

GGeerrttaattuu  aall  ddaaiitteekkee  eesskkaabbiiddee  bbiikk  eeddoo  ggeehhiiaaggookk  ppuunnttuuaazziioo  bbeerrddiinnaa  eedduukkii  eettaa  ssiisstteemmaa  

iinnffoorrmmaattiikkooaakk  bbeerrddiinnkkeettaa  hhaauusstteekkoo  zzeennbbaakkii  bbeerraa  eemmaatteeaa??  

Ez, kontuan hartuz ikastetxe bakoitzeko eskabideen kopurua, berdinketa hausteko zenbakiaren 

konbinazioak, irizpide guztiak eta baremazioko puntuak, ia ezinezkoa da ikastetxe bereko bi 

eskabidek puntuazio bera eduki eta berdinketa hausteko zenbaki bera jasotzea. 

BBeerrddiinnkkeettaa  hhaauusstteekkoo  zzeennbbaakkiiaa  aallddaattzzeenn  aall  ddaa  eesskkaabbiiddee  bbaatt  aallddaattzzeeaann??  

Ez. Behin emanez gero (baliozko eskabide bat osatu eta lortu ondoren), berdinketa hausteko 

zenbakia lehengoa izango da, gerora eskabidea aldatuta ere. 

EEsskkaattzzaaiilleeaarrii  nnooiizz  eettaa  zzeerrggaattiikk  eesskkaattzzeenn  zzaaiioo  eerrrreennttaarreenn  ddaattuuaakk  eeggiiaazzttaattzzeekkoo  bbaaiimmeennaa??  

Hala eskatzen da eskatzaileak dioenean familia-unitateak 42.000 eurotik beherako sarrerak dituela. 

Hori gertatzen denean, eta egia dela berrestearren, eskatzaileari baimena eskatzen zaio 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila Foru Ogasunarekin harremanean jarri eta hala dela 

egiaztatzeko. 

ZZeerr  ggeerrttaattzzeenn  ddaa  eezz  bbaadduutt  eerrrreennttaarreenn  ddaattuuaakk  eeggiiaazzttaattzzeekkoo  bbaaiimmeenniikk  eemmaatteenn??  

Ez da punturik emango irizpide horrengatik, nahiz eta eskatzaileak adierazi familia-unitatearen 

errenta 42.000 eurotik beherakoa dela. 

12 Nola egiten da onarpena? 

ZZiiuurrttaattuu  aall  ddaaiitteekkee  eesskkaattuuttaakkoo  iikkaasstteettxxeeaann  eettaa  hhiizzkkuunnttzzaa--eerreedduuaann  eesskkoollaattuukkoo  ddeellaa  iikkaassllee  

bbaatt??  

Eskabidea baldin bada eskatutako hizkuntza-eredua ematen duen ikastetxe baterako eta 

ikastetxeak eskabide guztientzako adina plaza baditu, eskatutako ikastetxean eta ereduan eskola 

daiteke. 

Eskabidea baldin bada eskatutako hizkuntza-eredua ematen ez den ikastetxe baterako, 

Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak aztertuko du maila eta eredu horretako taldea sortzeko 

aukerari baden ikastetxean bertan edo inguruan, behar adina eskabide badaude eta plangintzak 

posible egiten badu. Edonola ere, ikastetxeko beste ereduetan onartzeko prozesuan parte hartuko 

du eskatzaileak, prozesu horretan parte hartzeko eskatu badu. 
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Eskabidea baldin bada eskatutako hizkuntza-eredua ematen duen ikastetxe baterako eta/edo 

ikastetxeak ez badu plazarik eskabide guztiei erantzuteko, eskabideak barematu eta horren 

arabera izendatuko dira dauden plazak, era honetan ordenaturik: 

1. Puntuazio handienetik txikienera, eta  

2. Puntuazio berekoak berdinketa hausteko zenbakiaren arabera lehenetsiko dira, txikienetik 

handienera. 

ZZeerr  ggeerrttaattzzeenn  ddaa  iikkaasslleeaa  eezz  bbaaddaa  oonnaarrttzzeenn  lleehheenneettssiittaakkoo  iikkaasstteettxxeeaann??  

Onarpen-eskabidean bigarren edo hirugarren aukerarik adierazi bada, bigarren aukeratutako 

ikastetxean plazarik baden ikusiko da, eskatutako ereduen lehentasuna aintzat hartuz, eta ezin 

bazaio plazarik izendatu bertan, berdin jokatuko da hirugarren aukeratutako ikastetxean, halakorik 

balego. 

ZZeerr  ggeerrttaattzzeenn  ddaa  iikkaasslleeaa  eezz  bbaaddaa  oonnaarrttzzeenn  eesskkaattuuttaakkoo  iikkaasstteettxxee  bbaakkaarr  bbaatteeaann  eerree??  

Halakoetan, dagokion Lurralde Ordezkaritzak erabakiko du ikastetxea, ahalik eta baldintzarik 

onenetan. 


