
 

 Matrikulaziorako egutegia eta baremazio arauak 

 
1. Ratioak: 

HH 2 urte: 18 ikasle 
HH 3-5 urte: 23 ikasle 
LH: 25 ikasle 
 

2. Eskabideak: 

a. Ikastetxean eskabide orria beteko da datu hauekin: 
i. Datu pertsonalak. 
ii. Egindako eskaerak. 
iii. Barematzeko alegatutako egoerak. 
iv. Aurkeztutako agirien zerrenda. 

b. Eskatzaileak sinatu eta ikastetxeak zigilua botako du. Hau izango da egiaztagiria. 
c. Otsailaren  7 arte bertako datuen aldaketak egin ahal izango dira, ondoren, ez. 
d. Epetik kanpo ez da eskaerarik onartuko. 
e. Gehienez 12 ikastetxe aukera daitezke 

 

3. Egutegia: 

 
● Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea: 

○ On-line: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 6ra (24:00 arte). 
○ Ikastetxean: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 7ra. 

 
● Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: 2020ko otsailaren 25a Ikasgunean. 

 
● Behin-behineko zerrendak argitaratzea: 2020ko martxoaren 17a. 

 
● Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: 2020ko martxoaren 25era arte. 

 
● Eskabidean atzera egitea: 2020ko martxoaren 25era arte. 

 
● Behin betiko zerrendak argitaratzea: 2020ko martxoaren 31. 

 
● Esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: 2020ko apirilaren 21a. 

 
● Ordezkaritzak esleitutako plazei uko egitea: 2020ko maiatzaren 5era arte. 



 

4. Baremazioa 

 

A.- Familia unitatearen 
urteko errenta. 
(1,5 puntu gehienez; 
metagarriak) 

2018ko errenta 10302,60€ tik behera. 0,5 puntu  

2018ko errenta 10302,60€ tik gora. 0 puntu  

Eskatzailea ez den adin txikiko anaia/arrebako. 0,25 puntu  

B.- Bizilekuaren 
gertutasuna. 
(5 puntu gehienez; ez 
metagarriak) 

Bizilekua eskolaren eragin eremuan. 5 puntu  

Bizilekua eskolaren eragin-eremu mugakidean. 2 puntu  

Bizilekua eskolaren udalerrian. 1 puntu  

Bizilekua EAE. 0,5 puntu  

Aita/ama/legezko tutorearen lantokia eskolaren 
eragin-eremuan (enpresaren ziurtagiria). 

2 puntu  

C.- Ikastetxean ikasten 
edo lan egiten duten 
senideak. 
(9 puntu gehienez; ez 
metagarriak) 

Ikastetxean edo honi atxikitakoren batean 
anaia/arrebaren bat. 

9 puntu   

Aita/ama/tutore legalen batek ikastetxean edo honi 
atxikitakoren batean lan egiten badu. 

7 puntu  

D.- Familia ugaria. 
(1,5 puntu gehienez) 

Maila orokorreko familia ugariko kidea. 1 puntu  

Maila bereziko familia ugariko kidea. 1,5 puntu  

E.- Familia harrerako 
egoera. 

Familia harreran egoteagatik. 1 puntu  

F.- Desgaitasuna. 
(2 puntu gehienez) 

Ikasle eskatzailearena. 2 puntu  

Aita/ama/tutore edo anai/arrebarena. 1 puntu  

G.- Kooperatiba-bazkide 
izatea. 

Familiako unitateko kideren bat eskolako 
kooperatiba-bazkide izateagatik. 

0,5 puntu  

H.- OOGak ezarritako 
adierazgarriak. 
(1 puntu gehienez; 
metagarriak) 

Guraso bakarra izateagatik. 0,5 puntu  

Ama/aita/tutore legaletako bat ikasle ohia izateagatik. 0,5 puntu  

 
Baremoaren atalen bat egiaztatzeko dokumentazioa ez ekartzeak esan nahi du atal horren            
puntuazioari uko egiten zaiola. 


