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1. Sa
arrera
Dokumentu honek aplikkazioak eska
aintzen ditue
en aukeren ikuspegi bat ematen du; aukera horiietatik, jokab
bide
desberdinakk eratortzen dira ikastetxeak beka-esskabidea bete
etzeko gauza
atzen duen pprozeduran.

2. Ap
plikazio
o-atalak
Azalpen lab
burra aplikazioaren atal bakoitzari
b
burruz.

2.1

Ko
onfigura
azioa

Atal honetan, ikastetxee
en konfiguraz
zioan aldake
etak egin daittezke, eta ika
astetxearen pprofilerako gaitutako
zerrendak a
atera, bertako
o ikasleen es
skabideen ga
aineko inform
mazioa eta guzti.

2.1.1 Ika
astetxeak konfiguratzeko mod
dulua
2.1.1.1 P
Pertsonare
en fitxa
Pertsonaren
n Datuak izeneko atal ba
at erakutsiko da, eta berta
atik ikastetxe
ean matrikulaatutako ikasle
e baten
kudeaketa a
akademikoarri buruzko infformazioa esskuratu eta kontsultak
k
eta
a aldaketak eegin ahal iza
ango dira.
Oharra: Aldaketek (helb
bidearena iza
an ezik) ez du
ute zuzeneko
o eraginik jadanik betetaa dagoen bek
ka-eskabidea
an.
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2.1.1.2 IIkastetxeettako guraso-elkarteak
k (AMPA)
Ikastetxe ba
akoitzak adie
erazi behar du
d guraso-elkkartearen pre
ezioa/egunek
ko, prezio hoori hori aplika
atuko baitzaie
e
guraso-elka
artearen auto
obusa erabiltz
zen duten ika
asle guztiei.
Xehetasune
etan, guraso--elkartearen zenbatekoa//eguneko adierazi behar da.

2.1.1.3 IIkastetxearren banku--kontua
Ikastetxe prribatu bakoitzzak bere ban
nku-kontua a
adieraziko du
u urtero, hor sartu
s
beharkko baita ikasttetxe horretako
bekaren onu
uradunei em
mandako dirua.
Xehetasune
ean, banku-kkontua adiera
azi behar da..
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2.1.2 Ika
astetxeen txostenak
k

Eskuragarrri dauden txo
ostenak edo inprimakiak:

2.2



Eskabidee
en txosten banakatua,
b
ik
n sortutako eeskabideei bu
uruzko
kastetxeko. Ikastetxean
informazio--zerrenda.



Behin-beh
hineko ebazp
penen zerre
enda, ikastettxeko. Sailarren behin-beehineko ebaz
zpena jaso
duten eska
atzaileen zerrrenda.



Behin betiko ebazpen
nen zerrenda
a, ikastetxek
ko. Sailaren behin betikoo ebazpena jaso duten
en zerrenda.
eskatzailee

Ika
astetxeko
o eskabideak

Atal honetan, ikastetxea
ak kudeatutako eskabide guztiak daude, fitxetan banatuta,
b
eskkabide bakoitzaren
egoeraren a
arabera.


Onlin
ne lantzen diren
d
eskabideak.

Kontsultatu daitezke zirrriborro-egoeran dauden e
eskabideak; hau da, online hasi direnn baina telem
matika bidez
zein ikastetxxean bertan aurrez aurre
e aurkeztu ga
abe dauden eskabideak.
e
Fitxa hori koontsultarako baino ez da,,
eskabideak ezin dira ald
datu.


abide berriak
k hastea.
Eska

Hau egiteko
o aukera ema
aten dio ikas
stetxeari:
‐
‐
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Hemendik:
‐
‐
‐

‐



Sarrrera-erregisttroa eman da
akieke eskatz
tzaileek telem
matikoki edo paperean auurkeztutako eskabideei.
e
“Ika
astetxean lan
ntzen” egoera
an dauden e
eskabideak osatu daitezke.
Xeh
hetasunetan
n, ikastetxea
aren eskabid
de bakoitzerrako eskatutako datuakk adierazi, berrikusi
b
eta
baliozkotu beh
har dira. Bak
karrik baliozkkotu ahal izan
ngo dira “Ikas
stetxean lanttzen /Osatuta” egoeran
dau
uden eskabid
deak.
Bila
atzailearen filltroa erabilita
a, kontsulta d
daitezke “baliozkotutako eskabideak, ordezkaritza
ara bidaltzekko
dau
udenak”.
abideak
Amaiitutako eska

Hemendik:
‐
‐
‐

2.3

baliozkotutako eskabideak
e
ordezkaritzet
o
tara bidal daitezke. “Izapidetzen” egooerara aldatzen dira.
Aurrkeztu eta am
maitutako esk
kabideak kon
ntsultatu daittezke.
Erre
egistratu izan
naren egiaztagiria ere esskura daiteke
e.

Es
skabide batek
b
iza
aten ditue
en egoerrak



Zirrib
borroa: Interrnetetik eskatzailea online
e egiten ari den
d baina am
maitu/aurkezttu gabe daud
den eskabide
eak
dira.



gistratzeko: Ikastetxean sarrera-erre
egistroa (data
a eta erregistro-zenbakiaa) emateke dauden
Erreg
eskab
bideak dira, hau da, eska
atzailea eska
abide sinatua
a aurkeztera ikastetxera jjoateko zain daudenak.
Aurre
ez aurre aurkkezteko, eska
atzaileak onl ine amaituta
ako eskabideak.



Ikasttetxean lantzzen:
‐

Osa
atuta: eskab
bidea erregisttratuta eta in
nformatuta da
ago erabat, baina
b
datuakk ez dira oraindik baliozko
otu.

‐

Osa
atu gabe: esskabidea erre
egistratuta da
ago, baina erantzukizunp
e
peko adierazzpena falta da. Gero, datu
uak
baliozkotu beha
ar dira.



ezkaritzara bidaltzeko:
b
Eskabidea
E
ba
aliozkotuta dago,
d
eta “Es
skabide Amaaituak” leihoa
an daude,
Orde
ordezzkaritzara bid
daltzeko pres
st.



Izapidetzen: Dag
goeneko orde
ezkaritzara b
bidalitako esk
kabideak dira
a, eta azken leihoan, “Es
skabide
amaittuak” izeneko
oan, agertze
en dira.

2.4

Es
skabide-m
motak
Telem
matikoak.
Internetez, eskkatzailea berre eskabidera
a irits daiteke
e, edo eskab
bidea sor dezzake, eta tele
ematikoki
au
urkeztu baim
mendutako ziu
urtagiri elektrronikoetakorren bat erabiliz.
Aurre
ez aurrekoa
ak.
In
nternet bidezz. Eskatzaile
eak eskabide
e bat sortzen
n du Internete
ez, papereann inprimatzen
n du, sinatze
en
du
u eta sinatuta
a aurkezten du
d ikastetxea
an.
Es
skuz idatzita
a. Eskatzaile
eak eskabide
e-orria jasotzen du ikastetxean, eta esskuz idatzita aurkezten du.
d
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3. Es
skabide
eak egite
eko epe
ean
3.1

Au
urrez aurrreko esk
kabideak
k, papere
ean

3.1.1 Eskatzaile berria
Eskatzaile b
berria, hau da,
d aurreko urtean
u
beka e
eskatu ez zuena:
A) Bere ikkastetxera joan eta eskab
bide-orria eskkatu du, edo
o eskabide-orrria ekarri duu, eskuz bete
eta
Oharra
a: Egoera horietan eskatz
zaileari gome
endatzen zaiio eskabidea
a internet bide
dez egiteko.
“Eskab
bide berrien hasiera”
h
auke
eraren bidezz ikaslea bilattu eta honak
ko aukera ha u duzu:
‐ Entrega
atzeko eskab
bidea inprima
atzea. Orduan eskatzailea
ak eskabideaa berrikusi, eskuz
e
bete,
sinatu, eta ikastetxera eraman
e
beha
arko du, bitartean ikastetxea zain egoongo da.
‐ Sarrera-erregistroa eman. Eskattzaileak inpriimakia beteta
a ekartzen d u, ikastetxea
ak une horrettan
bertan edo geroago osa
atu dezake in
nformazioa aplikazioan,
a
gero eskabiddearen sarre
era erregistra
atu
eta frogagiria ematen dio
d eskatzaile
eari.
B) Interne
etez betetako
o inprimakia eraman du ikkastetxera.

Ikaslea billatu. Eskabide berria
a.
Ikastetxeko erabiltzailea
ak inprimaki bat
b sortu nah
hi du. Identifiikazioa aurke
eztu behar d iola esango diogu (NAN
edo sailaren
n identifikatzailea), bere tutoretzapea
t
an dituen ikas
sleak aurkitzeko.
“Tutorearen
n identifikatza
ailea” dioen atalean,
a
sarttu tutorearen NAN, AIZ edo HNA.

Bilaketaren ondoren, be
ere tutoretzap
pean dituen ikasleen zerrenda agertu
uko da, sistem
man deialdia
an zehaztutako
mailetan ma
atrikulatutako
oak (aita, am
ma edo legezzko tutorea). Zerrenda horretan agertzzen diren ika
asleentzat esska
dezake bera
ak beka.

Ikaslea aurkkeztutako ze
errendan bad
dago, ikaslea
aren erregistroan kokatu eta klikatu ‘H
Hasi eskabiidea haututa
ako
ikaslearenttzat’ aukera.
2018
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Baliozkotze
e desberdinakk jaurtitzen dira
d eskabide
ea hastea ba
aimendu bain
no lehen:


Aginduan eta ikastetxean
n adierazita
ako irakask
kuntza-mailettan eta ikaastaroetan matrikulatuta
ako
nartuko eska
abidea haste
ea, kontrako kasuan eskkabidea haste
erik ez dago
oela
ikassleentzat baino ez da on
adie
erazten dute
en oharrak so
ortuko ditu sisstemak:

Baliozkotze
e guztiak gain
nditzen badirra, eskabidea
a hasteko infformazioa proposatzen dda.

3.1.1.1 E
Eskatzaile berri baten
ntzat eskab
bidea inprim
matzea.
Ikaslea bilattu eta “Eskab
bide-orria es
skuratu” atale
ean klik egin behar da. Pd
df formatukoo eskabide-orri bat sortukko
da, inprimattzeko prest, hautatutako ikaslearentzzat eta hezku
untza-mailara
ako.

Oharra: Eskkabide-inprim
makia inprima
atzeak ez du
u sisteman es
skabide bat sortzen.
s
Eskkabidea sortu
uko da
eskatzaileakk zentrora esskabidea sinatuta erama ten duenean
n.

3.1.1.2 E
Eskabidea jasotzea. Eskuz
E
idatzzitako eska
abidea.
Eskabidea une horreta
an betetzea eta eskabid
dea erregistrratzea.
Klik egin “Eskaera hasi”” botoian.



“Go
orde eta Erre
egistratu” botoia sakatu e
eskabidea sortzeko eta aldi berean errregistratzeko
o. Frogagiria
a
pan
ntailan agertzzen da, ikastetxeak pape
erean inprima
atu dezan eta
a eskatzaileaari eman diez
zaion.



gistratu ahal izateko, ikasstetxeak nah
hitaezko erem
muak sartu bbeharko ditu, idatzizko
Eskkabidea erreg
eskkabidean dato
ozenak.
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Sakatuz gerro “gorde” etta “hurrengoa
a”, ikastetxea
ak idatzizko eskabideko datuak
d
eskabbidearen gaiinerako
ataletan sarrtu ahal izang
go ditu (kasu
u honetan, errantzukizunp
peko adierazpena), eta geero erregistratu, aurreko
atalera itzuli eta “gorde”” eta”erregisttratu” eginez;; edo, bestela, “Erregistra
atu gabeko eeskabideak/Ikastetxean
lantzen” leih
hotik, “Eskab
bidea erregistratu” eginezz.
Eskabidea e
erregistratuta
a, egoera ald
datzen da “E
Erregistratzek
ko”tik “Ikastettxean lantzenn/Osatu gab
be” egoerara,,
baldin eta d
daturen bat fa
alta bada (errantzukizunp eko adierazp
pena); datu hori
h sartu onddoren, “Ikasttetxean
lantzen/Osa
atuta” egoera
ara aldatzen da.
Eskabidea a
amaitutzat emateko, ikas
stetxearen da
atuak eman eta baliozkottu behar diraa, Hezkuntza
a Sailak ebatzzi
ahal izan de
ezan. Hori ko
omeni denea
an egin daitekke (aurrerago azalduko dugu
d
nola).

oera-aldaketa
a, Erantzukiz
zunpeko adie
erazpena gorde ostean:
Ego

Xehetasune
etan, ikastetxxeak eman behar
b
dituen datu espeziffikoetara irits gaitezke. Xeehetasunetara iritsi daiteke
lerroan klik bikoitza egin
nez, edo “ikusi xehetasun
nak” ataletik.
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zen ” atalean
n azaltzen da
a nola bete behar den etaa zer datu sa
artu behar dirren.
“Eskabideakk osatu Ikasttetxean lantz
Erne! Erabilliz gero “Gorde eta balio
ozkotu” aukkera, sartutak
ko datuak go
orde egiten d ira, eta eska
abidea
n; beraz, Am
baliozkotzen
maitutzat jotze
en da, eta “E
Eskabide Am
maituak” egoe
erara pasakoo da. “Gorde” aukera
erabiliz gero
o, sartutako datuak
d
gorde
etzen dira, b aina eskabid
dea ez da Am
maitutzat jotzzen.

3.1.1.3 E
Eskabidea jasotzea. Internetez
I
betetako onlineko
o
eskabidea.
Modu telem
matikoan bete
etako eskabid
deak, aurrezz aurre eta pa
aper-formatu
uan aurkezteen direnak.
Eskabide ho
oriek bereizte
en dira aurke
ezteko forma
atua P delako
o.
Ikastetxeak “Erregistratu
u gabeko esk
kabideak/Ika
astetxean Lantzen” atalea
an ikusiko dittu era horretako
eskabideak, “Erregistrattzeko” egoerran.
Pertsonak e
eskabide-dokkumentu hori aurkezten d
duen unean sarrera
s
erreg
gistratu behaar da.

3.1.1.4 E
Eskabideari sarrera-e
erregistroa
a ematea.
Eskabidea jjadanik sortu
uta dago siste
eman, eta ika
astetxeak sa
arrera-erregis
stroa eman nnahi dio.
Ikaslea bilattzen da, “Bila
atzailean” da
auden bilaketta-aukerak erabiliz.
e
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Hautatu ikaslea eta saka
atu “Erregistratu eskabid
dea”.

erregistro-frog
gagiria inprim
matu eta entrregatu beharrko da, aurreko kasuan bbezala.
Sortutako e
en egoera “Ikastetxean Lantzen/Osat
L
tuta” egoerara pasatzen da, datuak xxehetasuneta
an baliozkotu
uak
Eskabideare
izan daiteze
en.

3.1.2 Oh
hiko egoerretarako konponbid
k
deak
3.1.2.1 J
Jadanik ON
NLINE hasiitako eskab
bidea duen
n ikaslea
Eskatzaile b
batek online hasi zuen es
skabide bat, baina azken
nean idatziz aurkeztea
a
era
rabakitzen du
u, hasitakoa
amaitu edo ezabatu gab
be.
Kasu horrettan, ikastetxe
ea eskabide berri bat hassten saiatzen
n da, eta ikas
sleak jadanikk ikaskuntza--maila
horretarako
o eskabide ba
at hasita dau
ukala detekta
atzen da, aplikazioak ez baitu
b
baimenntzen bi eska
abide egotea
ikaskuntza-maila berera
ako. Mezu ha
au erakusten
n da.
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Orduan, hurrrengo fitxara
a jo behar da
a, “Erregistra
atzeko” izene
ekora, eskabide bat “zirribborro”-egoerran dagoelakko.
Kasu horietan kontuan izan behar da eskatzailea
a dela eskab
bidearen “jabea”, berak soortu zuelako
o, eta kasu
horretan ika
astetxeak eziin duela alda
atu.
Idatziz aurkkeztutako dattuen arabera
a eskabidea a
aldatu ahal iz
zateko, eska
abidearen “jaabetza” ikaste
etxeari eman
n
behar zaio. Hori egiteko
o, “Eskaera ik
kastetxera pa
asa” aukera sakatu beha
ar da.
a, “Eskaera erregistratu
e
” aukerak ag
gertuko dira
a.
Une horretatik aurrera
” eta “Eskaera editatu”
Oharra: Beh
hin ikastetxeari “pasatuta
a”, ikastetxea
ak eskabidea
a ezabatu eta
a berri bat haas dezake. Ezabatzeko
E
aukera salb
buespenezko
o kasuetan ba
aino ez erab
biltzea gomen
ndatzen da.

Aurreko kassuan bezala, eskabidea erregistratu
e
d
daiteke, eta datuak
d
osatz
zeko zatia geeroko utzi. Ho
ori egiteko,
“Eskaera errregistratu” sakatu behar da zuzenea n.

Gogoan iza
an sortutako frogagiria
f
inp
primatu eta e
entregatu beh
har dela. Esk
kabidea gerooago osatu eta
e eguneratu
u
ahal izango
o da, “Editatu” aukeraren bitartez.

3.1.2.2 O
Onlineko eskatzailea
e
k eskaera a
amaitu egiten du oke
er batengattik. Eskaera
a itzuli.
Onlineko esskaera batea
an, eskatzaile
eak amaitzekko ekintza bu
urutu ondoren, eskaera bblokeatuta ge
eratuko da etta
ezingo da a
aldatu.
Beraz, gerta
a daiteke aka
ats baten ondorioz eskatzzaileak eska
abidea amaitu
utzat emateaa, eta ikastettxearekin
harremanettan jartzea ekkintza hori de
esegin eta esskabidean ja
asotako zenb
bait datu aldaatzeko.
Kasu horietan, ikastetxe
eak “Eskabidea itzuli” au
ukera dauka. Horrela, esk
katzaileak beere eskabidean sartu aha
al
izango du b
berriz, eta ald
daketak egin.

2018

B
Banakako
esleipenak. Ika
astetxeei laguntzeko dokumentua

Orria
a:12

3.1.2.3 E
Eskaera be
erri bat has
sita ez da ik
kaslerik ag
geri tutore horretarako
h
o
Eskabide be
erri bat hasi eta tutoreare
en datuak sa
artuta, ez da ikaslerik age
eri.

Kasu horietan arazorik ohikoena
o
iza
aten da aita e
edo ama ez agertzea
a
ikas
slearen tutorre gisa erregistratua.
Hori konpon
ntzeko, Datu pertsonalen
n fitxara sartu
uko gara, me
enuaren punttu honetan: K
Konfigurazioa  Zentroe
en
konfigurazio
o-modulua ->
> Pertsonare
en fitxa:

Tutorearen markak “Bai” egoeran eg
gon behar du
u. Marka alda
atzeko, “Edittatu” sakatu bbehar da.
Pertsona ezz bada pertso
onen zerrend
dan agertzen
n, alta eman beharko zaio, “Berria” saakatuz.
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3.2

Es
skaera te
elematiko
oak.

Telematika bidez aurkezztutako eska
aerak dira.
Eskatzailea
ak bere eskae
era telematik
ka bidez aurkkezteko auke
era dauka, onartutako
o
ziuurtagiri elekttronikoetako bat
erabiliz (NA
AN elektronikkoa, izenpe-tx
xartela, izenp
peko itsason
ntzien jokoa, b@kq).
Eskaera horietarako EZ
Z da beharrez
zkoa sarrera--erregistroa egitea, telem
matikoa baitaa.
Eskabide ho
oriek “Ikaste
etxean lantze
en” egoerara
a pasako lirateke, eta ika
astetxeak dattuak baliozkotu ahal izan
ngo
ditu. Eskaerra horien form
matua “E” da
a.
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4. Eska
aera-ep
pearen ondoren
o
n
Eskaera-ep
pea amaitu on
ndoren, ikasttetxeek hona
ako aukerak dituzte:
‐
Eskkabideak aurrkezteko epe
ean eta ondo
oren, “Ikastetxean lantze
en” egoeran geratu diren
n eskabideeta
ako
datuak bete
e behar dira, bukatutzat emateko.
e
‐

ra bidali behar dira.
Den
nak baliozkottu ondoren, ordezkaritza
o

‐

Ikasstetxeko ikassleen zerrend
da sortu, bakkoitzaren eba
azpena nola dagoen adieerazirik.

4.1

“Ik
kastetxea
an lantze
en” daud
den eska
abideak osatzea
o

Deialdian, ikkastetxeen gaikuntzarako
g
o jarritako ep
pean eta ond
doren, “Ikaste
etxean lantzeen/Osatuta” egoeran gerratu
diren eskab
bideen inform
mazioa “osatu
u/ baliozkotu”” beharko du
u ikastetxeak
k.

 Espedie
entearen da
atuak.
moduan” atala, eskabideari buruzko i nformazio orrokorra duen
na
“Kontsulta-m
oari buruzko
o datuak
 Garraio
Kudeaketa akademikora
ako aplikazio
otik aurre-karrgatutako “Ko
ontsulta-mod
duan” atala.
Garraiatutakko anai-arre
eben kopurua
ari buruzko datua nahita
aez eman behar
b
da, em
mandako zen
nbatekoa ha
aien
artean prop
portzionala izan dadin.
ademikoak
 Ikaslearen datu aka
ako aplikazio
otik aurre-karrgatutako “Ko
ontsulta-mod
duan” atala.
Kudeaketa akademikora
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Defektuz, ikkaslea matrrikulatuta dagoen ikaste
etxearen edo
o ikastetxe osagarriaren
o
n –halakorik egonez ge
ero–
zentro fisiko
o nagusian aurre-kargatz
a
zen da. Datu
u hori berriku
usi eta aldatu egin beharrko da, zeren eta distanttzia
aukeratutakko zentro fisikkoaren kokapenaren ara bera kalkulatzen baita.
Eskolaratze
e-egunak esskola-egutegitik aurre-ka
argatuko lira
ateke; datu hori editagaarria eta na
ahitaezkoa izzan
daiteke.
 Joan-ettorriak
har da zer distantzia dagoen matrikulatutako ikastetxeraaino, automa
atizatzeko hala
h
Nahitaez kkalkulatu beh
zenbatekoa
ak (ahal bada
a) nola gutxie
eneko distan tziaren betek
kizuna (2km..-4 km)
 Beka-proposamena:
Salbuespen
neko ikaslea
a: datu hau nahitaezkoa
a da, adiera
azten baitu ikasleak bekka lor dezak
keela nahiz eta
gutxieneko distantzia ho
ori ez egon edo
e zonan ezz sartu.
Zenbatekoa
a guztira: ikasstetxearen beka-proposa
b
amena.

4.2


Es
skabideak baliozk
kotzea
Gorde

Botoi hori sa
akatuta, sarttutako datuak
k gordetzen dira.



Gorde eta baliozkkotu

Sartutako datuak gordettzeaz gain, botoi
b
horrekin
n adierazten da datuak ontzat eman ddirela.
Horrek eskkabidearen egoera
e
alda
atzen du: “O
Ordezkaritzettara bidaltze
eko”tik “Eskkabide Amaituak” egoerrara
pasatzen da
a (azken leih
hoa).

4.3

Es
skabideak ordezk
karitzetarra bidaltz
zea.

Eskabideeta
ako datuak baliozkotu
b
on
ndoren, eska
abideak “Ama
aitutako eska
abideak” leihooan agertzen
n dira Botoi hau
h
erabilita: “Bidali eskabid
de hauek ordezkaritzetara
a” Bidaltzek
ko dauden es
skabide guzttien egoera “Ordezkaritza
“
ara
bidaliak” egoerara aldatzen da.
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Dagonek
ko baliozko
otuta dagoe
en eskabid
de bateko datuak
d
aldaatzea.
Salbuespenez, alda daitezke “Eska
abide Amaituak” leihoan gordeta
g
eta bbaliozkotuta dauden
eskabideettako datuak. Erabiliz “Erre
registratu gab
beko/Ikastetx
xean lantzenn” leihoko bila
atzailearekin
“Ikusi baliozkotuak”, ba
aliozkotutako espedientea
ak erakutsiko
o dizkizu, etaa, xehetasunetara joanda
a,
datuak alda
atu ahal izan
ngo dituzu.
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5. Espediente
eak konttsultatzzea
Kontsulta hu
utseko aukera bat da, eta
a eskaerak e
egiteko epea
aren ondoren baino ez daa baliagarria, hezkuntzasailak behin
n-behineko eta
e behin betiiko ebazpena
ak argitaratu
utakoan; bertan, espediennte bakoitzarren ebazpenen
xehetasuna
a ikusi daiteke
e.

Espediente edo ikasle zehatz
z
bat billatu daiteke. “Ikus xeheta
asunak” atale
etik aukera ddago espedie
entearen
historia kontsultatzeko, bai eta “Behin-behineko ebazpena” ere.
e “Behin betiko espedi entea” atala ere kontsultta
daiteke, baina espedien
ntea ebatzi on
ndoren, EZ L
LEHENAGO.
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6. Ebazpen-ze
errenda
ak.
Bi zerrenda
a daude esku
uragarri ikastetxeari dago
ozkion ebazp
penen datuek
kin; bat behinn-behineko ebazpenetara
e
ako
eta beste ba
at behin betikoetarako. Zerrenda
Z
horiiek kontsulta
arako zein ika
astetxearen bbarruan argittaratzeko ba
alio
dute.

7. Erranskina
a. Eskabide ba
at betetz
zea
Zenbait kassutan, balitekke beharrezk
koa izatea ikkastetxeak eskabidearen datuak beteetzea. Adibidez, eskatzaile
berrien kasu
uetan, idatzizzko eskabide
ea aurkezten
n denean (4.1.1.3).
Kontuan iza
an behar da sistemak, defektuz,
d
sai lak ikasleari buruz hainb
bat aplikaziootan duen informazio guzztia
aurre-karga
atzen duela, ahalik
a
eta da
atu gutxien sa
artu behar iz
zateko gero.
Eskabidea betetzeko, aurkeztutako
a
o fitxetan ezzarritako hurrrenkera jarra
aitu behar dda, jarraian adierazten den
d
moduan.

7.1
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Sailean ikasslearentzat erregistratuta
e
ako informaziio hau aurre--kargatzen da:


Eskkabidea egite
eko unean, ik
kasturte horrretan, zein ikastetxetan dagoen matrikkulatuta.



Ikasstetxearen udalerria



Zein
n planetan, ikasketa-mailatan, ikasta rotan eta hiz
zkuntza-eredutan dagoenn matrikulatuta



HNA
A: sailaren ikkaslearen ide
entifikatzailea
a.



Ikasslearen NAN
N/AIZ, abizen
nak, izena, se
exua.

Ikaslearen d
datu pertson
nalei buruzko
o informazioa
a eguneratze
eko, dagokio
on ikastetxerra jo behar da,
d eta ondo
oren
hemen saka
atu:

 Errolda
atze-helbidea:
helbideari bu
uruz sailean
n erregistratu
utako Inform
mazioa aurree-kargatzen da. Helbide
eari
Ikaslearen erroldatze-h
nformazioa eguneratzeko
e
o, dagokion ikastetxera joan behar da,
d egunerattu, eta heme
en sakatu be
ehar
dagokion In
da:

 Deialdia
aren xedearri buruzko d
datuak
Adierazi beh
har da zer ga
arraio eskatz
zen den eta zzenbat bidaia
a egiten diren egunean zzehar

 Senidee
en datuak
Zaintza parrtekatua dela
a-eta eskatz
zailea helbide
e ezberdinak
k baditu, biga
arren etxebizzitzaren datu
uak ere adierrazi
behar dira.
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 Jakinarrazpen telem
matikoetarak
ko datuak:
Eskatutakoa
a ukatzen ed
do ematen du
uen ebazpen
naren ondore
en, kortesiazko ohar haueek helaraziko
o dira:
 Email bat adierazitako helbide e
elektronikora
S bat adieraz
zitako telefon
nora.
 eta SMS
Formularioa
a beterik den
nean, sakatu “Gorde eta h
hurrengoa”; “Aurkeztu
“
es
skabidea” au kera bistarattuko da.
Nahitaezko informaziore
en bat bete gabe
g
geratu d
dela detektatzen bada, ezin
e
izango dda hurrengo fitxa
f
bete.

7.2
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8. Es
sker ona
a
Dokumentu hau eskabid
deak konfigu
uratzeko eta kudeatzeko baliagarria iz
zango zaizueelakoan, esk
kerrik asko zu
uen
arretagatik.
Ondo izan.
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