
 

Ikaspostua eska dezakete: 

• 2018an eta 2019an jaiotako haurren gurasoek edo legezko tutoreek, eta urte bat baino gutxiago duten haurrendako 
instalaziorik badago, 2020an jaiotakoek. 

• Erditzeko aurreikusitako data egiaztatzen duen mediku-agiria aurkeztuta, jaiotza 2020-2021 ikasturtearen hasiera baino 
16 aste lehenagorako aurreikusia duten haurren gurasoek.  

Ikastetxeetan hasteko, haurrek 16 aste beteak izanen dituzte, edo urtebete ikasturtea hasi baino lehen baldin eta ikastetxeek urte 
batetik beherako haurrentzako instalaziorik ez badute. 

Adopzio edo harrera prozesuan dauden haurren kasuan, horren egiaztagiria aurkeztu beharko dute. 

ESKAERAK  
 
ENTREGATZEKO EPEA: 2020ko Maiatzaren 25etik Ekainaren 5era Telematikoki Altsasuko Udaletxearen web 
gunetik. 
 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 

a) Haurraren jaioteguna eta eskatzailearen bizilekua egiaztatzen dituen dokumentua. Jaio gabeko haurrentzat, 
aurreikusitako jaiotze data egiaztatzen duen txosten medikoa. 

b) NANaren, pasaportearen, atzerritarrentzako bizileku-txartelaren edo aitaren eta amaren edo legezko tutoreen 
nortasun agiriaren edo baliokidea den dokumentuaren fotokopia. 

c) Familiaren osaera frogatzen duen dokumentazioa: 

• Familia liburuaren fotokopia (gurasoak eta seme-alabak) edo, halakorik ez badago, antzeko agiri ofiziala 
osorik. 

• Haurra harrera-egoeran dagoela edo adoptatua dela frogatzen duen agiria. 
• Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, hura ezartzen duen epai judiziala edo legez frogatzen duen 

dokumentua. 
• Hala badagokio, familia-unitateko edozein kideren% 33ko edo gehiagoko desgaitasun fisiko, psikiko edo 

sentsoriala egiaztatzen duen ziurtagiria.  
• Familia ugariaren titulua. 
• Guraso bakarreko familia-titulua edo hori eskatu izanaren frogagiria. Halakorik izan ezean: 
       Familia gurasobakarrendako berariazko dokumentazioa 

               - Erantzukizunpeko adierazpena, bikote egonkor bat ez osatzeari eta beste pertsona batekin ezkondu ez 
izateari buruzkoa. 

               - Pertsona alarguna bada, edo egoera parekoa bada: bikotekidearen heriotzaren deklarazioa. 

               - Pertsonak guraso-ahala esklusiboki badu: banantze edo dibortzio epaia, edo ezkontzaz kanpoko seme-
alabengatiko neurriei buruzko epaia, non egiaztatzen den guraso-ahala esklusiboki esleitzen zaiola edo guraso-
ahala beste alderdiari kentzen zaiola 

                - Adingabeak harreran badaude: familia harreragileei harrera ematen dien ebazpena. 

        Guraso bakarreko egoeran dauden familiendako berariazko dokumentazioa 

- Gurasoetako batek zaintza eta jagoletza esklusiboa badu: banantze edo dibortzio epaia, edo ezkontzaz 
kanpoko seme-alabengatiko neurriei buruzko epaia, zaintza eta jagoletza esklusiboa duela egiaztatzen 
duena. 

 

 

 



- Elkarrekin bizi diren gurasoetako bat espetxean badago: espetxeratze-egoera frogatzen duen ebazpen 
judiziala. 

        - Seme-alabak dituen gurasoak genero-indarkeria jasan badu: egiaztagiri ofiziala (apirilaren 10eko 14/2015 
Foru Legearen 4.2 artikuluari eta otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legearen 16.2 artikuluari jarraikiz). 

 

• Baliaezintasun handiaren ziurtagiria, mendekotasun handia aitortzeko ebazpena edo gurasoetako baten % 
33ko edo gehiagoko desgaitasun-mailaren ebazpena. 

 

d) Aitaren eta amaren edo legezko tutoreen lan egoeraren eta/edo egoera akademikoaren frogagiriak. 

•  Besteren konturako langileen kasuan, aurreinskripzioaren epea bukatzeko egunaren aurreko 30 egunean 
Gizarte Segurantzan edo dagokion mutualitatean alta emanda zegoela frogatzen duen agiria.  

• Norberaren konturako langileen lan egoera frogatzeko, aurreinskripzioa bukatzeko egunaren aurreko 30 
egunean mutualitate orokorrean edo Gizarte Segurantzaren dagokion araubidean eta jarduera ekonomikoen 
zergan altan zegoela frogatzen duten agiriak beharko dira.  

• Langabezian egonez gero, enplegu-eskaerako txartela.  
• Eszedentzian egonez gero hiru urtetik beherako seme-alabak zaintzeko, eszedentziaren jakinarazpena 

aurkeztu behar da. Lan egoera aktibotzat hartzeko, idatziz zehaztu beharko da lanera itzuliko dela ikasturtea 
hasi ondoko hilabete eta erdi baino lehen. 

• Eskaera aurkezteko unean ikasten arituz gero, matrikularen frogagiria, ikasturteko egutegia eta ordutegia 
aurkeztuko dira. 

• Hala badagokio, familia-unitateko kideren bat ezintasun iraunkorreko edo baliaezintasun handiko pentsioa 
aitortuta duen Gizarte Segurantzako pentsioduna dela egiaztatzen duen dokumentazioa. 

 

 e) Errenta mailak frogatzeko agiriak. 

• Aitaren eta amaren edo legezko tutoreen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren azken 
aitorpenaren fotokopia. Aitorpena egitera behartuta ez badaude, dagokion dokumentazio ofiziala aurkeztu 
beharko da, edo, azken buruan, errenten edo diru-sarreren zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titularra 
den toki erakundeak familiaren 2018ko diru-sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiriak, edo 
2019ko diru-sarrerei dagozkienak, onarpen-prozesua 2020ko ekainaren 30a baino geroagokoa bada.  
 

 
 f) Aitaren, amaren edo legezko tutoreen bizitokia edo lantokia eragin-eremu geografikoan dagoela frogatzen duen 
dokumentua. 

• Erroldaren ziurtagiria, udalak emana, haurra eta aita edo/eta ama edo haurraren legezko tutoreak 2020ko 
urtarrilaren 1a baino lehen udalerrian erroldatuta daudela jasotzen duena, edo, lanagatik edo haurrarekin 
bizi den gurasoari dagozkion beste arrazoi justifikatu batzuk direla eta, udalerri horretara bizitzera aldatu 
diren egunekoa. 

• Jaio gabeko haurren kasuan, haurraren aitaren eta/edo amaren edo legezko tutoreen erroldaren ziurtagiria. 
• Zaintza eta jagoletza dituen aitaren, amaren edo legezko tutorearen lantokia zein den frogatzen duen agiria. 
• Bizilekua aldatzea aurrez ikusi bada, etxebizitza ikasturtea hasi baino lehen emanen dela frogatzen duen 

agiria baloratuko da. Kasu horretan, gaur egungo bizilekua zein den adieraziko da jakinarazpenetarako, eta 
bizileku berria, berriz, baremazioa egiteko. 

• Idatzizko konpromisoa, jasotzen duena bizilekuko udalak edo familiak berak ordainduko duela titularra den 
udalari dagokion moduluaren portzentajea. 

 

   g) Sarbide zuzenerako baldintza bereziak betetzen direla frogatzen duen agiria: 

• Haurraren desgaitasuna kalifikatzen duen ziurtagiria edo haurraren mendekotasun handia (III. gradua) 
aitortzen duen egiaztagiria eta/edo profesional batek egindako txostena, zeinetan deskribatzen diren 
hezkuntza premia berariazkoak ekar ditzaketen ezaugarriak. 
 

     h) Beste edozein egoera berezi baloratzeko frogagiriak. Medikuaren, psikologoaren, gizarte langilearen edo 
zerbitzu espezializatu ofizialen txostena aurkeztu beharko da inguruabar hori frogatzeko.  


