
 

 

ZERRENDAK ARGITARATZEA 
 

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK ARGITARATZEA: 2020ko Uztailaren 1n. Tokia: Altsasuko 
Udaletxearen web orrian.  

 

ERREKLAMAZIOAK AURKEZTEA: 2020ko Uztailaren 1etik 6ra. Tokia: Altsasuko Udaletxean. 
Hautapen Batzordeari zuzenduko zaizkio, behin-behineko zerrendetan agertutako puntuazioa berrikusteko 
zergatik eskatzen den azalduz. Ezin izanen da inolaz ere zuzenketarik egin hautapen baremoan puntuazioa 
ematen duten agirietan. 

 

BEHIN BETIKO ZERRENDAK ARGITARATZEA: 2020ko Uztailaren 17an.  Tokia: Altsasuko Udaletxeko 
web orrian. 

MATRIKULA 
 

MATRIKULA FORMALIZATZEA: 2020ko Uztailaren 17tik 24ra. Tokia: Telematikoki Altsasuko 
Udaletxearen web orrian. 

 
Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: 
• Haurra inskribatuta dagoen Gizarte Segurantzako kartillaren edo txartelaren fotokopia. 
• Matrikulan ezarritako kuota ordaindu izanaren egiaztagiria. 
• Beste herri batean bizi diren haurren kasuan, udalari dagokion moduluaren ehunekoaren finantzaketaren 

frogagiria. Finantzaketa hori bizitokia duten herriko udalaren edo familiaren beraren kargura izanen da. 
• Gurasoen edo legezko tutoreen 2019ko Pertsona fisikoen errentaren gaineko aitorpenaren fotokopia. 

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egin beharrik ez badute, errenten edo diru-
sarreren zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titulartasuna duen toki entitateak beharrezkotzat jotzen 
dituen agiriak aurkeztu beharko dituzte, familiak 2019. urtean izan dituen diru-sarrerak zehazteko.  Agiri 
hori aurkezteko eguna 2020ko ekainaren 30era arte atzeratzen ahalko da. 

• Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu-zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia 
agertzen dituena. 

• Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurra behar den moduan zaintzeko.  
 
 

OHARRAK ETA DATUAK EGIAZTATZEA 
 
• Matrikula egiteko, beharrezkoa da haurrak 16 aste beteak izatea ikasturtea hasten denean, edo 12 

hilabete, urte batetik beherako haurrentzako instalaziorik ez duten ikastetxeen kasuan. 
• Ezarritako epean matrikularik egiten ez bada, ikaspostuari uko egin zaiola ulertuko da, eta beste bati 

esleituko zaio itxaron-zerrendako hurrenkerari jarraikiz. 
• Eskatutako aukeretako batean matrikula egiteak berekin ekarriko du ikastetxe bereko beste aukerei edo 

herri bereko beste zeinahi ikastetxetako aukerei uko egitea, ikastetxearen titularra den toki entitateak 
hala ezartzen duen udalerrietan. 

• Alegatzen den egoerari buruzko frogagiriak aurkezten ez badira, zero puntuazioa emanen da onarpen 
baremoan dagokion atalean. 



• Egiaztatzen bada eskabidean edo erantsitako agirietan adierazitako datuak okerrak edo faltsuak direla, 
hango puntuazioa aldatuko da eta, kasua bada, emandako ikaspostua kenduko da.  

• Hautapen Batzordeak zilegi izanen du edozein unetan frogagiri gehiago eskatzea hautapen baremoan 
puntuazioa duten egoerei buruz.  

 

TARIFAK 
 
Tarifak aplikatuko dira 2020-2021 ikasturterako tarifak arautzen dituen Hezkuntza Departamentuko araudian 
ezarritakoarekin bat.      
 
 

Per cápita errenta 
tarteak 

Eskolatzea Jantokia Eskolatzea+Jantokia 

Jardunaldi mota       Jardunaldi mota 

Hemendik Honaino 
Osoa 

(7 ord.) 
Murriztua 
(6 ord.) 

Erdia 
(4 

ord.) 
 

Osoa 
(7 ord.) 

Murriztua 
(6 ord.) 

Erdia 
(4 

ord.)  

> 15.000 198 186 142 95 293 281 237 

12.400,01 15.000 169 159 119 95 264 254 214 

10.700,01 12.400 133 126 90 95 228 221 185 

9.300,01 10.700 104 98 67 95 199 193 162 

7.980,01 9.300 82 77 52 84 166 161 136 

6.650,01 7.980 60 57 34 84 144 141 118 

5,500,01 6.650 54 50 31 66 120 116 97 

4.500,01 5.500 44 42 26 58 102 100 84 

3350,01 4.500 33 31 17 56 89 87 73 

< 3.350,01 20 19 12 52 72 71 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

BAREMOA 
 
A) Familia-unitatea, puntuazio metagarria gehienez: 15 puntu. 

 
• Deialdi berean bi seme-alabarentzat edo gehiagorentzat ikaspostua eskatzen bada ikastetxe 

berean (ikaspostuaren erreserba eta jaio gabeendako eskaerak barne), 15 puntu. 
• Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak, Nafarroako Foru 

Komunitatean guraso bakarreko familiak egiaztatzeko otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legean 
ezarritakoaren arabera: 5 puntu 

• Familia ugariak, 5 puntu 
• Familia unitateko kideren batek %33ko edo gehiagoko desgaitasun fisiko, psikiko edo 

zentzumenekoa badu, behar bezala aitortua: 4 puntu. 
• 6 urtetik beherako bi seme edo alaba edo gehiago dituzten familien kasuan: puntu bat haur 

bakoitzeko. 
 

B) Gurasoen edo legezko tutoreen lan eta gizarte egoera edo egoera akademikoa: 20 puntu 

a) Familia orokorrak 

Guraso berak bi egoera posible baditu, horietako bat bakarrik hartuko da kontuan, puntuaziorik handiena 
duena. 

 - Lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen guraso edo legezko tutore bakoitzeko, edo behar bezala 
justifikatutako lehentasunezko dedikazioa eskatzen duten ikasketa arautuak egiten ari den guraso edo 
legezko tutore bakoitzeko, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoera aitortuan 
dagoen guraso edo tutore bakoitzeko: 10 puntu  

- Lana bilatzen ari den guraso edo legezko tutore bakoitzeko: 5 puntu. 

b) Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak 

- Lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen gurasoa, edo behar bezala justifikatutako lehentasunezko 
dedikazioa eskatzen duten ikasketa arautuak egiten ari dena, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo 
baliaezintasun handiko egoera aitortuan dagoena: 20 puntu.  

- Lana bilatzen ari den gurasoa: 15 puntu. 

c) Zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoa, guraso bakarreko familia edo guraso bakarreko familia 
egoeran dagoena izan gabe. 

- Lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen gurasoa, edo behar bezala justifikatutako lehentasunezko 
dedikazioa eskatzen duten ikasketa arautuak egiten ari dena, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo 
baliaezintasun handiko egoera aitortuan dagoena: 20 puntu.  

- Lana bilatzen ari den gurasoa: 15 puntu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C) Per capita errenta: 15 puntu, gehienez. 

 

Per capita errenta (€) Puntuak 

> 15.000 1,5 

12.400,01 - 15.000 3 

10.700,01 - 12.400 4,5 

9.300,01 - 10.700 6 

7.980,01 - 9.300 7,5 

6.650,01 - 7.980 9 

5.500,01 - 6.650 10,5 

4.500,01 - 5.500 12 

3.350,01 - 4.500 13,5 

< 3.350,01 15 
 

           

D) Eraginpeko eremu geografikoa; gehienez ere: 20 puntu 

• Haurra eta aita eta/edo ama eta/edo legezko tutoreak 2019ko urtarrilaren 1a baino lehen eskaeraren 
xedeko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxea dagoen herrian edo eraginpeko eremu 
geografikoan den herri batean erroldatua egoteagatik: 20 puntu. 

• Aita, ama edo legezko tutorea eskaeraren xedeko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxea 
dagoen herrian edo haren eraginpeko eremu geografikoan lanean aritzeagatik: 8 puntu.  

• Aita eta/edo ama edo legezko tutorea entitate titularraren Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe 
batean lanean aritzeagatik: 5 puntu. 

 

E) Beste irizpide batzuk. Hautapen Batzordeak beste behar larri batzuk, pertsonalak, familiakoak edo 
sozialak, behar bezala frogatuak eta aurreko ataletan bildu gabeak, hartzen ahal ditu kontuan: 10 puntu, 
gehienez ere.  

 

F) Puntu-berdinketak ebaztea. Baremoa aplikatuta, adin talde bakoitzerako eskaintzen den azken 
ikaspostuan berdinketa gertatuz gero, egoera ebazteko irizpide hauek aplikatuko dira, bata bestearen 
ondoren: 

• Ikastetxean anai-arrebak dituzten haurrak 
• Familia-unitatearen per capita errenta txikiena 
• Berdinketak jarraituz gero, Hautapen Batzordeak ebatziko du zozketa baten bitartez. 


