
 
 

 
      Antsoaingo Udala 
Ayuntamiento de Ansoáin 

       

   
 

3.  HIZKUNTZA-EREDUA  (adierazi 1., 2. lehentasun-ordena) 

 

       Euskara   Gaztelania 
 

Oharrak: -  1. aukeran plazarik ez badago, 2. aukera esleituko da. 

   -   Aukera bakarra markatzen bada eta plazarik ez badago, beste aukera ez dela interesatzen ulertuko da. 

  -    Eskatutako 1. aukerari uko eginez gero, plazarako eskubidea galduko da. 

  -   1. aukeran plazarik ez egoteagatik  2. aukera onartzen duenak itxaron-zerrendan jarraituko du 1. aukeran. 
 

4. AITAREN, AMAREN, TUTOREAREN ZINPEKO AITORPENA ETA BAIMENA 

 Egiazkoak direla eskabide honetan eta gainerako agirietan azaltzen diren datuak.  

 Gurasoak/tutoreak bat gatozela eskabide honekin (Derrigorrez markatu beharrekoa bi gurasoek sinatu ez badute) 

 Guraso bakarreko familia naizela edo 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. 

 Antsoaingo Udalari BAIMENA EMATEN diodala Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean lan ibilbideari buruzko informazioa lortzeko 
eta dagokion Zerga-Administrazioan Errenta Aitorpenei buruzko egiatasuna egiaztatzeko.  

Datuen babesaren oharra: Datu Pertsonalak Babesteko araudiaren arabera, honako hau jakinarazten da: 
Arduraduna: Antsoaingo udala 
Helburua: Izen emate eta matrikula kudeaketa; administrazio eta itxaron zerrenden kudeaketa 
Eskubideak: . Datuetara sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu udal bulegoetara joanez. Gure webgunean datuen babesari buruzko informazio 

osagarria eta zehatza kontsultatu dezakezu: www.ansoain.es 

 

Eskaeran data:    __________________     Sinadura (bi gurasoen sinadura ezinbestekoa da) 
 

 

 

Sinadura: __________________ Sinadura: __________________ 

ESKAERA ZBK:   
 
____________  

 

ONARPEN-ESKABIDEA SAN CRISTOBAL UDAL  HAUR ESKOLA 
 

2023-2024 IKASTURTEA 
 

 EZ bete itzaleztatutako tarteak. IRAKURRI informazio orokorra inprimakia bete aurretik 

 
1. DATU OROKORRAK 
Haurraren izen-deiturak: ………………...…………………………………………………………………………………. 

Jaioteguna: …………………………………………………………… Nazionalitatea: ………………………………...  

Gurasoen izen-deiturak: ………………………………………….………… NAN: ……………………. 

telefonoa: ………………………………. Nazionalitatea: ……………………….…….… 

eta izen-deiturak: …………………………………………………….. NAN: …………………….. 

telefonoa: ………………………………. Nazionalitatea: …………………………….… 

Helbidea: ……………………………………………….……………  Udalerria:  …………………….. P.K: …..………. 

Posta elektroniko 1: ………………………………………………..  Posta elektroniko 2: …………….……………………….. 
 

 

2. PUNTUAZIO-BAREMOA (EZ BETE)   
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 

Lanean edo ikasketa arautuak egiten ari den, edo ezintasun absolutua edo baliaezintasun handia duen guraso bakoitzeko   

Lana bilatzen ari den guraso bakoitzeko   

Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak   

Lanean edo ikasketa arautuak egiten ari den, edo ezintasun absolutua edo baliaezintasun handia duen gurasoa   

Lana bilatzen ari den gurasoa   

Zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoa, familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoerakoak salbu 

Lanean edo ikasketa arautuak egiten ari den, edo ezintasun absolutua edo baliaezintasun handia duen gurasoa   

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   

http://www.ansoain.es/

