
-2018-2019 ikasturtea-

Vitoria-Gasteizko 
Haurreskolak 
Partzuergoaren 
Haur Eskoletan 
eta Udalaren 
Haur Eskoletan 
izena ematea

2016an, 2017an eta 
2018an JAIOTAKO HAURRAK



EGILEA:
Haurreskolak Partzuergoa / Eusko Jaurlaritza eta Hezkuntza Zerbitzua / Vitoria-Gasteizko Udala

DISEINU GRAFIKOA ETA MAKETAZIOA:
La Debacle S.L.

INPRIMATZAILEA:
Graficas Vicuña

L.G.: VI-232-18
 

www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza

2

http://www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza


Aurkeztu dizuegun informazio-liburuxka 
hau Vitoria-Gasteizko Udalaren eta 
Haurreskolak Partzuergoaren arteko 
"Leihatila Bakarra" deritzon hitzarmenaren 
laburpena da, bai eta Vitoria-Gasteizko 
Udalaren Haur Eskolen 2018-2019 ikasturteko 
matrikulazio-araudiarena ere. Udalaren 
webgunean kontsulta ditzakezue dokumentu 
horiek (www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza).

Liburuxka honetan, Vitoria-Gasteizen, 
bai Haurreskolak Partzuergoan bai 
Udalaren Haur Eskoletan matrikula egiteko 
beharrezko informazio guztia aurkituko 
duzue. 
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Izena emateko epea eta prozedura eskolan 
2018ko irailean hasteko 18

Izena emateko epea, behin 2018-2019 ikasturtea 
hasita eskolan lekua lortzeko: 20
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ESKOLAK, 
KOKAPENA ETA 
HARREMANETARAKO

Vitoria-Gasteizko Haurreskolak 
Partzuergoaren Haur Eskolak eta 
Udalaren Haur Eskolak

HAUR 
ESKOLAREN IZENA HELBIDEA TELEFONOA 20
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1 ARANA Gurutze Berdeko kalea, 6 
(Arana) 945 281 411 X

2 ARANBIZKARRA Jose Pablo Uribarri, z/g 
(Aranbizkarra) 945 206 438 X

3 EL PILAR Caracas, 6 
(El Pilar) 945 223 697 X

4 HAURTZARO Santa Maria kantoia, z/g 
(Alde Zaharra) 945 162 642 X X

5 TXAGORRITXU Gasteiz hiribidea, 89 
(Txagorritxu) 945 242 333 X

6 TXIMELETA Ricardo Sacristan 
(San Martin) 945 224 557 X

7 ZARAMAGA Nafarroako errege-erreginak, 
16-b (Zaramaga) 945 162 653 X X
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8 GLORIA FUERTES Gernikako arbola 
(Arriaga-Lakua) 945 252 361 X

9 IBAIONDO Bartzelona, 23 
(Ibaiondo-Lakua) 945 197 861 X

10 LAKUABIZKARRA Baiona, 14 (Lakua) 945 197 929 X

11 LANDABERDE Zarautz, 6 (Lakua) 945 175 257 X

12 L. LEJARRETA Blas de Otero, 12 (Lakua) 945 162 654 X X

13 SANSOMENDI Valentin Foronda, 4 
(Sansomendi) 945 162 646 X X

14 TXANTXANGORRI Uda ibaia, 1 
(Ibaiondo-Lakua) 945 191 743 X

15 VIRGEN BLANCA Plaza Nagusia (Abetxuko) 945 204 908 X
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16 ARIZNABARRA Ariznabarra, z/g 
(Ariznabarra) 945 235 225 X

17 GALTZAGORRI Nazio Batuen hiribidea, 8 
(Zabalgana) 945 358 095 X

18 MARITURRI Leza, 6 (Zabalgana) 945 429 108 X

19 ORTZADAR Gurutze Gorria, 18 
(Zabalgana) 945 357 827 X

20 ZABALGANA Ilustrazioaren hiribidea, 46 
(Zabalgana) 945 162 637 X X
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21 GURUTZMENDI Jauregilanda (Adurtza) 945 157 302 X

22 HENRIKE KNÖRR Helsinki, 3 (Salburua) 945 011 684 X

23 IZARRA Astronomo kalea, 19 
(Santa Luzia) 945 253 352 X

24 KATAGORRI Praga hiribidea, 34 
(Salburua) 945 336 767 X

25 SALBURUA Erroma hiribidea, 2 
(Salburua) 945 335 389 X

Haurreskolak 
Partzuergoa

Gasteizko 
Udala
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OINARRIZKO BALDINTZAK ETA 
EZAUGARRI OROKORRAK

Haur Hezkuntzako eskoletan, hezkuntzan eta zeregin ludikoan oinarritutako 
hezkuntza-proiektu baten aldeko apustua egiten dugu, haurren oinarrizko es-
kubide diren heinean. Haurren behar fisikoei, afektiboei eta emozionalei 
erantzuteko premiatik abiatuta, familiekin harreman estuan, haien nortasunaren 
garapen harmonikoa lortzen lagundu nahi du, ikuspegi afektibotik, intelektuale-
tik, sozialetik eta kulturaletik.

MATRIKULA DAITEZKEEN HAURREN ADINA:

1. 2018an jaiotako haurren kasuan, lekua eska dezakezue Haurreskolak Partzuer-
goko edo Udalaren Haur Eskoletan. Jaio ondoren egin behar duzue eskaera, 
eta 16 aste beteta izan behar dituzte eskolan hasten direnean. 
 » Haurra 2019. urteko urtarrilean edo otsailean jaiotzen bada, Haurreskolak 
Partzuergoaren eskoletan soilik egin ahal izango duzue eskaera.

2. 2017an jaiotako haurren kasuan, lekua eska dezakezue Haurreskolak Partzuer-
goko eskoletan edo Udalaren Haur Eskoletan. 

3. 2016an jaiotako haurren kasuan, Udalaren Haur Eskoletan soilik egin dezake-
zue eskaera.

ESKOLAN GEHIENEZ EGON DAITEZKEEN ORDUAK:

Matrikulatutako haurrak egunean gehienez ere zortzi ordu egon ahal izango dira 
eskolan.

EGUTEGIA:

Haurreskolak Partzuergoak eta Udalaren Haur Eskolek egutegi zabala dute. 
2018ko irailetik 2019ko uztailera arte irekita egongo dira, biak barne.

Ikasturte hasieran banatuko dizuegu eskola-egutegia. Egutegian, zehaztasun 
handiagoz adieraziko dira eskolak irekita dauden datak eta oporraldiak.

ESKOLAN HASTEA:

Haur guztiak progresiboki eta banaka-banaka hasiko dira eskolan, egokitzealdi 
baten bidez; familiak zuzenean hartuko du parte egokitze-aldi horretan.
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Udalaren Haur Eskolak

ORDUTEGIA:

Bi ordutegi mota dituzte eskolek. Bi kasuetan, sartzeko eta irteteko ordutegi 
zehatzak dituzte, eta kontuan izan beharko dituzue. 

1. Ordutegia: 08:00etatik 13:00etara. 

 » 08:00etatik 09:30era bitartean sar daiteke haurra.
 » Irteera, berriz, 12:30etik 13:00etara egin daiteke.

2. Ordutegia, jangela eta siesta barne: 08:00etatik 16:00etara. 
 » 08:00etatik 09:30era bitartean sar daiteke haurra.
 » Irteera, berriz, 15:30etik 16:00etara egin daiteke.

JANGELA:

1. 2016. eta 2017. urteetan jaiotako haurrek jangela-zerbitzua erabiltzeko 
aukera izan dezaten, 08:00etatik 16:00etara bitarteko ordutegia hautatu be-
har duzue. Udalaren Haur Eskoletako janaria eskoletan bertan prestatzen da, 
eta ekologikoa da. Lekuen esleipena eskola batean sartzeko aukera lortu du-
tenen artean egingo da, eta honako hauek izango dute lehentasuna:
 »   Guraso biak lan-merkatuan lanean ari diren familietako haurrek. 
 »   Guraso bakarreko familietako haurrek, aita edo ama lan-merkatuan lanean 
ari bada. 

 »   Legezko tutoreak dituzten haurrek, kasu batean zein bestean.
 »   Aurrekoen antzeko beste kasu batzuek.

2. 2018an jaiotako haurren kasuan, hautatutako ordutegia alde batera utzita 
eta adinari lotutako premiak kontuan hartuta, haurrak eskolan jan beharko 
duen janaria eraman beharko duzue familiek.
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KUOTAK: 
Gabonak, 

Aste 
Santua 
eta uda

2016an jaiotako haurrak:

Matrikula-kuota
Egokitzealdiaren 
hilabeteko kuota 

Hileko kuota 
(eskola-garaian)

08:00etatik 
13:00etara

08:00etatik 
16:00etara

08:00etatik 
13:00etara

08:00etatik 
16:00etara

08:00etatik 
13:00etara

08:00etatik 
16:00etara

Kuota 
desberdina 
izango da. 
Aurretiaz 
esango 
dizuegu

0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,80 € 0,00 € 81,60 €

2017an jaiotako haurrak:

Matrikula-kuota
Egokitzealdiaren 
hilabeteko kuota Hileko kuota

08:00etatik 
13:00etara

08:00etatik 
16:00etara

08:00etatik 
13:00etara

08:00etatik 
16:00etara

08:00etatik 
13:00etara

08:00etatik 
16:00etara

81,60 € 81,60 € 0,00 € 40,80 € 163,20 €  244,80 €

2018an jaiotako haurrak:

Matrikula-kuota
Egokitzealdiaren 
hilabeteko kuota Hileko kuota

08:00etatik 
13:00etara

08:00etatik 
16:00etara

08:00etatik 
13:00etara

08:00etatik 
16:00etara

08:00etatik 
13:00etara

08:00etatik 
16:00etara

81,60 € 81,60 € 0,00 € 0,00 € 163,20 €  212,20 €

Seme-alaba bat baino gehiago dituzten familien kasuan, matrikulatuta dagoen 
umearen hilabeteko tarifak ehuneko hauen arabera murriztuko dira:

a. Bi anai-arreba baditu, ateratzen den kopuruaren % 25eko murrizketa.
b. Hiru anai-arreba baditu, ateratzen den kopuruaren % 33ko murrizketa.
c. Lau anai-arreba baditu, ateratzen den kopuruaren % 44ko murrizketa.
d. Bost anai-arreba baditu, dagokien zati proportzionalaren murrizketa.

Zenbait ume batera erditutako, adoptatutako edo behin betiko harreran edo 
adopzioaren aurrekoan haurrak hartutako familien kasuan, hileko kuota bakarra 
ordainduko da.
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Haurreskolak Partzuergoa

ORDUTEGIA: 

Eskolen ordutegia 07:30etik 17:00etara da. Hala ere, zuen familia-premiei 
erantzuteko, ordutegia 18:30era arte luzatu ahal izango da, baina, horretarako, 
gutxienez 3 haur egon behar dira.

Sartzeko eta irteteko ordutegi bat dago, eta kontuan izan behar duzue:

Sarrerak Irteerak

 » 07:30etik 9:30era
 » 11:30etik 11:45era
 » 12:45etik 13:00etara
 » 15:00etatik aurrera

 » 11:30etik 11:45era
 » 12:45etik 13:00etara
 » 15:00etatik aurrera

OTORDUAK:

Matrikulatutako haurrek eskoletan jan ahal izango dute, eta hezitzaileek eman-
go diete jaten. 

Janaria etxetik eraman behar duzue, baina catering-zerbitzu bat ere hauta de-
zakezue, horretarako aukera dagoenean. Kasu horretan, garrantzitsua da jakitea 
familiak arduratuko direla cateringa kudeatzeaz, eta horren kostua ez dela hila-
beteko kuotan sartzen. 

KUOTAK:

Haurreskolak Partzuergoko eskolak 208 egunez egongo dira irekita 2018-2019 
ikasturtean. Ikasturte osoaren kostua 11 hileko kuotatan banatuko da, hilabe-
tean zenbat egunez dauden irekita kontuan izan gabe.

Hainbat kuota-tarte daude, familia-unitatearen errenta estandarizatuaren ara-
bera. Errenta estandarizatua kalkulatzeko, 2016. ekitaldiko familia-unitatearen 
zerga-oinarriak eta PFEZen aurrezkiaren zerga-oinarria batuko ditugu, eta fami-
liaren baliokidetasun-koefizienteaz zatituko dugu.

Familiaren baliokidetasun-koefizientea lortzeko, puntuazio-baremo honen ara-
bera familia-unitate bakoitzak lortzen dituen puntuak batuko ditugu:

 »   Bi guraso dituen familia-unitateko kide bada eskatzailea: 1,0 puntu.
 »   Ezkontidea edo izatezko bikotea: 0,5 puntu.
 »   Ezkontiderik edo izatezko bikotekiderik gabeko eskatzailea: 1,3 puntu.
 »   Eskatzailea genero-indarkeriaren biktima bada: 1,3 puntu.
 »   Familia-unitateko seme edo alaba bakoitzeko: 0,3 puntu.
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 »   Familia-unitateko seme edo alaba bakoitzeko, % 33ko desgaitasun 
aitortua edo handiagoa duen kasuan: 0,3 puntu gehiago.

 »   Eskatzaileak edota haren ezkontideak edo izatezko bikotekideak % 33ko 
desgaitasun aitortua edo handiagoa duenean: 0,3 puntu gehiago.

Familia-errenta estandarizatua kalkulatzeko, behar bezala egiaztatutako egoerak 
soilik hartuko ditugu kontuan. 2016. urteko familia-errentari buruzko daturik ez 
badugu, hautatu duzuen ordutegiko kuotarik handiena aplikatuko dugu.

Matrikula egin aurretik, behin betiko zein kuota dagokizuen adieraziko dizuegu. 
Esleitutako kuota tartea aldaketarik gabe mantenduko da haurra haur eskolan 
dagoen bitartean, eta, ados ez bazaudete, matrikula ordaindu aurretik egin be-
harko duzue erreklamazioa.

Honako koadro honetan, hileko kuoten prezioari buruzko informazioa duzue, 
kuota-tarteen eta errenta estandarizatuaren mailaren arabera: 5-8 orduko ordu-
tegia, matrikula edo kuota-aurrekoa eta egokitze-hilabetea.

Kuota-
tartea

Errenta 
estandarizatua-

ren mailak

5 orduko 
hileko kuota

8 orduko 
hileko kuota

Matrikula edo 
aurre-kuota

Egokitzealdia-
ren hilabeteko 

kuota

1 ≤10.000,00 € 91,00 € 118,00 € 91,00 € 0,00 €

2 >10.000,00 € 
y <15.000,00 € 140,00 € 180,00 € 91,00 € 49,00 €

3 ≥15.000,00 € 160,00 € 208,00 € 91,00 € 69,00 €
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ESKAERA-ORRIA 
BETETZEKO JARRAIBIDEAK

ESKAERA-ORRIA: 

 » Eskaera-orri bakarra aurkeztu behar duzue, modu egokian beteta.
 » Eskaera-orriarekin batera, puntuazio-baremoaren arabera puntuak lortzeko kon-
tuan izaten diren alderdi guztiak justifikatzeko agiriak aurkeztu behar dituzue.

Eskaerak onartzeko epea amaitu ondoren, ez dugu beste agiririk onartuko. Ho-
rregatik, izen-emate epean aurkeztutako agiriak soilik izango ditugu kontuan.

ESKAERA-ORRIA AURKEZTEKO TOKIA:

Hemen aurkez ditzakezue eskaera-orria eta agiriak:
 » Gizarte Etxeetako Herritarrentzako Arreta-bulegoetan.
 »  San Antonio kaleko 10. zenbakiko Herritarrentzako Arreta-bulegoan.
 »  Herri-administrazioen administrazio-prozedura erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legeko 16.4 artikuluan ezarritako moduan ere aurkeztu ahal izan-
go dira.

ESKAERA-ORRIAN ADIERAZI BEHARREKO INFORMAZIOA:

Honako alderdi hauek zehaztu beharko dituzue eskaera-orrian:

1. Osasun-txartela. Eskaera egiten duen haurraren Osakidetzako behin-behi-
neko edo behin betiko txartelaren zortzi digituak adierazi behar dituzue.

2. Eskaera egiten duen haurraren datuak. 
3. Amaren, aitaren edo legezko tutorearen datuak. 

 » Guraso bakarreko familia bateko titularra bazara, familia-liburuarekin justifi-
katu ahal izango duzu egoera hori. Hala ere, bi pertsona aita-ama gisa aitor-
tuta badaude, familia gurasobakar zarela frogatzeko, haurrarekin lotutako 
ebazpen judiziala beharko duzu. 

 »  Berriz eratutako familien kasuan, amatzat edo aitatzat hartuko da baita ere 
zaintza duen aitaren edo amaren legezko bikotekidea. Horretarako, ba-
nantze-epaiaren bidez eta bikotekide berriaren legezko egoera jasoko duen 
ziurtagiri ofizialaren bidez justifikatu beharko duzu. Modu berean, eskaera 
egiten duen haurrarekin batera bizi diren legezko bikotekidearen seme-ala-
bak aurrekoaren senidetzat hartuko dira.

4. Zer eskolatan lortu nahi den lekua. 
 » Lekua zer eskolatan lortu nahi duzuen adierazi behar duzue; gehienez ere 3 
eskola jar daitezke, lehentasunezko ordenan.

 » Ezarritako baremoa aplikatzean lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko 
ditugu eskaerak, eta zer eskolatan dagoen lekua, hortxe esleituko dizuegu. 
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 » Esleitutako eskolako lekuari uko egiten badiozue, zuen eskaera bajatzat 
hartuko da libre dauden lekuak esleitzeko prozesuan. Eskolan leku bat lortu 
nahi baduzue berriro, herritarrentzako arreta-bulegoetan aurkeztu beharko 
duzue eskaera-orria. Hala ere, zuen eskaera-orria "epetik kanpokotzat" har-
tuko da ondorio guztietarako.

5. Hizkuntza-eredua 2016an jaiotako haurren eskaeretan. Ikasgela bakoitzean 
matrikulatutako ikasleen gehiengoak egindako hautuaren arabera zehaztuko 
da hizkuntza-eredua, eta ez dio eragingo onarpen-prozesuari.

6. Bankuko kontua. Kuotak ordaintzeko erabili nahi duzuen bankuko kontuaren 
IBAN kodea eta 20 digituak adierazi behar dituzue, bai eta kontuaren titularta-
suna ere. Informazio hori honela justifikatu behar duzue:
 » Zuen banku-erakundeak eskaera-orrian zigilua jarriz.
 » Banku-erakundean emandako ziurtagiria aurkeztuz. 

7. Errentari eta lan-egoerari buruzko datuak. Zuen errenta-datuen eta 
lan-egoeraren berri izan dezagun, honako hauek egin ditzakezue: 
 » Amaren, aitaren edo legezko tutorearen sinaduraren bidez baimena eman, 
guraso bakoitzaren errentari eta lan-egoerari buruzko datuak ofizioz es-
katzeko aukera izan dezagun.

 » Egoera horiek argitzeko agiriak aurkeztu. 
Garrantzitsua da kontuan izatea 
errentaren eta lan-egoeraren ata-
letan lortutako puntuazioa eskura 
ditugun datuen edo aurkeztuko 
dituzuen agirien araberakoa izan-
go dela. Horregatik, guk kon-
tuan izatea nahi duzuen datu 
guztiak justifikatu behar ditu-
zue, bai amarenak, aitarenak 
edo legezko tutorearenak. 
Daturik ez badugu edo datuak 
okerrak badira, zero puntu 
emango zaizkie errentaren 
eta lan-egoeraren atalei.
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Baimenik ematen ez badiguzue edo 
aurreko atalean ageri diren agiriak 
ofizioz egiaztatu ezin badira, honako 
hauek ere aurkeztu behar dituzue: 

 » 2016ko errenta-aitorpenaren fotokopia (zergak 
Araban ordaintzen ez badituzue).

 » 2016ko diru-sarreren agiria (errenta-aitorpena egiten 
ez baduzue).

 » Amaren, aitaren edo legezko tutorearen lan-egoe-
raren egiaztagiria (Gizarte Segurantzako erregime-
nean kotizatzen ez baduzue edo beste mutualitate 
edo erregimen bereziren batekoak bazarete).

 » Zuen lanpostuan noiz hasiko zareten erakusten 
duen enpresaren egiaztagiria, adingabeak zaintzeko 
lan-utzialdian bazaudete:
 - Izen-emate ohiko epean egindako eskarieta-
rako (2018ko apirilaren 30etik maiatzaren 11ra), 
“lan-egoera aktiboan” zaudetela ulertuko da, 
baldin eta lanpostuan 2019ko urtarrilaren 1a baino 
lehen hasten bazarete. 

 - Ikasturtea hasita egiten diren eskarien kasuan, 
“lan-egoera aktiboan" zaudetela ulertuko da zuen 
semearen edo alabaren eskolatzearen hasierako 
hilabetean edo hilabete horren hurrengoan hasten 
bazarete zuen lanpostuan. 

 » Langabezia-txartel eguneratuaren fotokopia (langa-
bezia-saria jasotzen ari ez bazarete).

 » Lan Eskaeraren Alta eta Berritze Agiri eguneratua-
ren fotokopia (DARDE).

 » Familia ugarien txartelaren fotokopia.
 » Eskaera egin duen haurraren minusbaliotasun-mai-

lari buruz erakunde eskudunak emandako egiaztagi-
ria eta, hala dagokionean, baita amarena, aitarena, 
legezko tutorearena edota anai-arrebena ere.

 » Haurra ez badago Vitoria-Gasteizko udalerrian 
erroldatuta baina zuen lanpostua Vitoria-Gasteizen 
baduzue, enpresaren ziurtagiria aurkeztu behar 
duzue, eta amaren, aitaren edo legezko tutorearen 
lanpostuaren helbidea zehaztuko da egiaztagiri 
horretan. Zeuen kontura lan egiten duzuen langileak 
bazarete, Ekonomia Jardueren Zergako altari dago-
kion agiria aurkeztu behar duzue.

 » Eskabide-orria, behar bezala 
beteta eta sinatuta. 

 »  Familia-liburu osoaren 
fotokopia (oharrak dituzten 
orri guztiak).

DOKUMENTAZIOA

Honako agiri hauek aurkeztu behar dituzue: 

Baimena ematen 
badiguzue, honako 
hauek guztiak 
egiaztatuko ditu 
Hezkuntza Zerbitzuak 
ofizioz:

 » Familia-unitatearen 2016ko 
errentaren datuak (errenta-
aitorpena egin baduzue eta 
Araban aurkeztu baduzue soilik 
egin dezakegu).

 » Amaren, aitaren edo legezko 
tutorearen lan-egoera (Gizarte 
Segurantzako erregimenean 
kotizatzen baduzue edo 
langabezia-saria jasotzen 
baduzue soilik).

Hezkuntza Zerbitzuak ofizioz 
egiaztatuko ditu haurraren 
erroldatze-datuak, bai eta 
familia-unitatearenak ere; 
eskaerari dagokion eskolan lan 
egiten duten edo matrikulatuta 
dauden senitartekoak ere 
egiaztatuko ditu.
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ONARTZEKO BAREMOA

Haurreskolak Partzuergoko eskolak izan nahiz Udal Haur Eskolak izan, haurrak 
onartzeko baremo bera erabiliko da eskola guztietan, eta, berori aplikatzerakoan, 
bereizi egingo dira 2016an, 2017an eta 2018an jaiotako haurrak.

Eskaeren baremazioak honako irizpide hauek beteko ditu:

A. Familia-unitatearen urteko errenta:

2016ko errenta-aitorpenaren zerga-oinarria  
27.518,41€-tik 45.864,00€-ra artekoa bada: 0,5 puntu

2016ko errenta-aitorpenaren zerga-oinarria  
9.172,81€-tik 27.518,40€-ra artekoa bada: 1 puntu 

2016ko errenta-aitorpenaren zerga oinarria 
9.172,80€-koa edo txikiagoa bada: 1,5 puntu

Eskaera egin duen haurraz gain beste seme edo alaba adingabe bat 
badago, bakoitzeko: 0,25 puntu

Atal honetako gehieneko puntuazioa: 3 puntu

Hauek dira adierazitako puntuazioa lortzeko eskubidea izateko diru-sarrera konputagarriak: fami-
lia-unitateko kide guztiek 2016ko zerga-ekitaldian izandako zerga-oinarri orokorrari dagozkionak.

B. Bizilekua edo lantokia (kontzeptu hauek ez dira metagarriak):

Haurra Vitoria-Gasteizen erroldatuta badago eta haren helbidea 
bat badator gutxienez aitaren, amaren edota tutoreetako baten 
helbidearekin: 5 puntu 

Amak, aitak edota legezko tutoreak Vitoria-Gasteizko udalerrian 
lan egiten badu (amak, aitak edota legezko tutoreak eskabidean 
adierazitako eskola horretan lan egiten badu, horregatik ematen den 
puntuazioa ez da bateragarria honako puntuazio honekin): 2 puntu

Atal honetako gehieneko puntuazioa: 5 puntu

C. Ikastetxe horretan matrikulatuta dauden edo lan egiten duten senideak 
izatea (kontzeptu hauek ez dira metagarriak):

Anaia edo arreba bat matrikulatuta dago eskaeran adierazitako 
eskolan, eta berritu dute matrikulazioa 2018/2019 ikasturterako: 9 puntu 

Amak, aitak edo legezko tutoreak eskaeran adierazitako eskolan lan 
egiten du: 7 puntu

Atal honetako gehieneko puntuazioa: 9 puntu
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BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK

Berdinketaren bat gertatzen bada, onarpenerako baremazio-irizpideetan lortutako 
puntuazio handienaren arabera erabakiko da, puntuz puntu konparatuz, adierazten 
den ordena honetan.

1º Ikastetxean lan egiten duten edo ber-
tan  matrikulatuta dauden senitarte-
koak izateari dagokion atalean lortu-
tako puntuaziorik handiena.

2º Haurraren helbidearen atalean edo 
amaren, aitaren edo legezko tutorea-
ren lanpostuaren atalean lortutako 

puntuaziorik handiena.
3º Desgaitasun funtzionalaren atalean 

lortutako puntuazio handiena.
4º Familia ugarien atalean lortutako pun-

tuazio handiena.
5º Errentaren atalean lortutako puntua-

zio handiena.

Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, ordena alfabetikoaren arabera hartuko 
da erabakia, Eusko Jaurlaritzak urtero modu aleatorioan xede horretarako eraba-
kitzen duen letratik hasita.

D. Familia ugariak:

Kategoria orokorreko familia ugaria izateagatik: 1 puntu 

Kategoria bereziko familia ugaria izateagatik: 1,5 puntu

Atal honetako gehieneko puntuazioa: 1,5 puntu

E. Aniztasun funtzionala (% 33ko desgaitasuna edo handiagoa):
Eskaera egiten duen haurrarena: 2 puntu
Amarena, aitarena, legezko tutorearena edo anai-arrebetako batena: 1 puntu

Atal honetako gehieneko puntuazioa: 2 puntu

F. Amaren, aitaren edo legezko tutorearen lan-egoera.

Aitak eta amak biek edo legezko tutore biek lan-merkatuan lan egiten 
dutenean:  2 puntu

Guraso bakarreko familien kasuan, eta aitak edo amak lan-merkatuan 
lan egiten duenean: 2 puntu

Gurasoetako batek edo legezko tutoreetako batek lan-merkatuan lan 
egiten duenean eta bestea langabezia-egoeran dagoenean (egiaztatu 
egin behar da): 1 puntu

Guraso biak edo legezko tutoreak langabezia-egoeran daudenean 
(egiaztatu egin behar da): 1 puntu

Guraso bakarreko familien kasuan, eta aita edo ama langabezian 
dagoenean (egiaztatu egin behar da): 1 puntu

Era berean lan-egoera aktiboan sartuta zaudetela ulertuko da, lanerako ezintasun iragankor egoe-
ran zaudetenean edota amatasunagatiko edota aitatasunagatiko baimen-egoeran zaudetenean 
nahiz adin txikikoak zaintzeko lan-utzialdian zaudetenean.
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IZENA EMATEKO EPEA ETA PROZEDURA 
ESKOLAN 2018KO IRAILEAN HASTEKO

EPEAK:

1. Eskabideak eta dokumentazioa jaso eta aurkezteko epea:  2018ko 
apirilaren 30etik maiatzaren 11ra. 

Izena emateko epe horretan egindako eskariak hartuko dira kontuan soilik, 
eta epe horretan bertan egiaztatutako egoerak soilik balioetsiko dira.

2018ko maiatzaren 6tik 20ra jaiotako haurren kasuan, eskabidea aurkezteko 
epea 2018ko maiatzaren 6tik 23ra artekoa izango da.

2. Behin-behineko onarpen-zerrenden eta itxarote-zerrenden argitaratzea:  
2018ko ekainaren 8a. 

Behin-behineko zerrendak ordena alfabetikoan aurkeztuko dira, eta, zerrenda 
horietan, haurra zer eskolatan onartu den eta zer zenbaki eta kuota-tarte da-
gokion zehaztuko da; itxarote-zerrendan badago, zer egoeratan dagoen azal-
duko zaio. Eskabideak aurkezteko tokietan, eskoletan eta udal webgunean 
argitaratuko dira zerrenda horiek.

3. Erreklamazioetarako epea:  2018ko ekainaren 8tik 13ra. 

Egoki iruditzen zaizkizuen erreklamazio guztiak egin ditzakezue, eskabideak 
aurkezteko tokietan aurkeztuz erreklamazio horiek. Ez da onartuko izen ema-
te ohiko epetik kanpo aurkeztutako dokumentaziorik. Horregatik, aukerake-
ta-prozesuan okerren bat edo hutsegiteren bat izan dela adierazten duten 
erreklamazioak soilik onartuko dira. 
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4. Behin betiko zerrendak argitaratzea:  2018ko ekainaren 25a. 

5. Matrikulaziorako epea:  2018ko ekainaren 25etik 29ra. 

2017an eta 2018an jaiotako haurren matrikula egiteko orduan, "ordainke-
ta-agindua" eskuratu behar duzue Gizarte Etxeetako Herritarrentzako Arre-
ta-bulegoetan, San Antonio kaleko 10. zenbakiko Herritarrentzako Arreta-bu-
legoan edo udalaren webgunean; ordainketa-agindu horren bidez, dagokizuen 
matrikula ordaindu beharko duzue, bulego horietan bertan, webgunearen bi-
tartez edo finantza-erakunde laguntzaileetan.

Ondoren -familia guztiak- honako agiri hauek aurkeztu behar dituzue eskolan:
 »  Dagokion ordainagiria (2017an eta 2018an jaiotako haurren kasuan).
 »  Haurraren bi argazki, agiri-tamainakoak.
 » Txertaketa-kartilaren fotokopia.
 »  Osasun-txartelaren fotokopia.
 »  Medikuaren txostena, osasun arazoak dauden kasuetan edota alergiak edo 
elikadura-intolerantziak dituztenean.

 »  Zuen ustez haurraren eskolatzean eragina izan dezaketen bestelako alder-
diei buruzko dokumentazioa, banaketa bat edo dibortzio bat dagoenean 
edo izatezko bikotearen bizikidetza-egoera amaitzen denean. 

Matrikula zehaztutako epe horretan egiten ez bada, eskolatzeko esleitutako 
lekua galduko duzue. Kasu horretan, eskolan berriro lekua eskatu nahi badu-
zue, berriro egin behar duzue eskaera, idatziz, eta kontuan izan behar duzue 
eskabide hori epez kanpoko eskabidetzat hartuko dela, eragin guztietarako.

HUTSIK GERATUTAKO LEKUEN KUDEAKETA ETA 
ITXAROTE-ZERRENDA

Matrikulazio-prozesua amaitzen denean lekuren batzuk hutsik geratu badira, esko-
lan lekurik lortu ez duten eta itxarote-zerrendan dauden haurren familiei eskainiko 
zaizkie leku horiek. Puntuazio-ordena zehatzari jarraituz eta hautatutako eskolaren 
edo eskolen arabera egingo da eskaintza.

Prozesua amaitzen denean, hiriko eskola publiko guztietan hutsik geratu diren le-
kuen berri emango diegu oraindik itxarote-zerrendan dauden haurren familiei, eta, 
eskabidean adierazitako eskolan ez bada ere, beste batean lekua izateko aukera 
emango zaie.

Eskatutako eskolan edo eskoletan ez, baizik eta beste batean lekua eskaini zai-
zuenean, leku hori ez onartzeak ez du inolako ondoriorik ekarriko, eta, beraz, haur 
horiek itxarote-zerrendan jarraituko dute, lortutako puntuazioarekin, eskatutako es-
kolan edo eskoletan leku bat sortzeko zain.
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IZENA EMATEKO EPEA, BEHIN 2018-2019 
IKASTURTEA HASITA ESKOLAN LEKUA 
LORTZEKO:

Ikasturtea hasi ondoren ere eska daiteke lekua. Horrelakoetan, libre dauden 
lekuak liburuxka honetan jasotzen diren jarraibideen arabera esleituko ditugu. 
Hutsik gelditu diren leku horiek eskaintzeko, itxarote-zerrendara joko da; zerren-
da bakarra izango da adin-tarte bakoitzeko, eta baremoaren arabera eskatzaile 
bakoitzak lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko da zerrenda hori.

Honela osatuko da zerrenda:
 » Izena emateko ohiko epean (2018ko apirilaren 30etik maiatzaren 11ra) 
aurkeztutako eskariak, eta maiatzaren 6tik 23ra aurkeztutakoak (2018ko 
maiatzaren 6tik 20ra jaiotako haurren kasuan, azken hori barne), lekurik 
lortu ez zutenak. Baremazioan lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko 
dira eskaera horiek. 

 » 2018ko maiatzaren 20az geroztik jaiotako haurren eskariak. "Epe barruan" 
egindako eskaeratzat hartuko dira eskaera horiek, eragin guztietarako. Ba-
remoan lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko dira, aurreko ataleko 
eskaerekin batera. Haurrak 16 aste bete ostean hasiko dira eskolan.

 » Izen-emate ohiko epe arruntetik kanpo aurkeztutako eskariak (aurreko pun-
tuan adierazi direnak salbu). Baremazioaren ostean, epe barruan aurkeztu-
takoen ondoren ordenatuko dira.

 » Lekua lortu ondoren matrikulatu ez zirenen eskariak edota hutsik ziren le-
kuetarako eskaintzari uko egin ziotenak. Baremoaren arabera ordenatuko 
dira, epez kanpo aurkeztutakoekin batera. 

Ikasturtean zehar, puntuazioaren arabera beteko dira hutsik gelditu diren lekuak, 
prozedura honi jarraituz: 

 »   Eskolatzea hastea nahi duzuen hilabetea baino 2 hilabete lehenago aurkez-
tu behar duzue eskaera.

 »   Lekua lortu duten haurren familiei soilik deituko diegu.
 »   Hilabete bakoitzean, 1etik 15era bitartean eskainiko ditugu lekuak, hurren-
go hilabetean egokitzealdia hasteko. Horretarako, lekuak zer hilabetetan 
eskaini diren kontuan hartuta, hilabete hori baino lehen aurkeztu diren es-
kari guztiak hartuko ditugu aintzat.

Adibidez: izen-ematea urrian egiten bada eta lekua lortzen bada, 
azaroaren lehenengo hamabostaldian deituko diogu familiari, 
haurra abenduan has dadin eskolan.

 »   Haurrak 16 aste betetzen dituen hilabetean eskaintzen bazaio lekua, data 
horretan has dezakezue egokitzealdia, matrikula ordaindu eta gero, edo hu-
rrengo hilean ere has dezakezue.
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Gure lanerako ohiko prozesua horixe izan arren, sor daitezke egoera bereziak 
ere, eta, horrelakoetan, adierazitako epe horretatik kanpo ere kudea daitezke 
egoera horiek. Adibidez, eskain daitezke hutsik geratutako lekuak aurrez adiera-
zitako denboraldi horren zain egon beharrik gabe, hutsik leku dezente dituzten 
eskolen kasuan eta ezarritako epean leku horiek ez direla beteko aurreikusten 
bada. Hutsik dauden lekuak ezarritako denbora-epean kudeatu ezin direnean 
ere, beste denbora-epe bat ezarriko da, horiek kudeatzeko egun gehiago behar 
direnean.

Eskatutako lekuari uko egiten badiozue, eskaria kendu egingo da itxarote-ze-
rrendetatik. Berriro ere zerrenda horietan egon nahi baduzue, eskaria egin be-
harko duzue, idatziz.

Kontuan izan, halaber, honako alderdi hauek ere: 
 » Udalaren Haur Eskolak: normalean, ez da hutsik geratutako lekuak be-
tetzera joko ikasturtearen azken hiruhilekoan.

 » Haurreskolak Partzuergoa: haur batek baja hartzen badu eta gehienez ere 
lau hilabeteko epean lekua berriro eskatzen bada, berriro matrikulatu ahal 
izango da, lekuren bat hutsik badago, betiere, eta hilabete horiei dagokien 
zenbatekoa ordaindu bada, Haurreskolak Partzuergoak aztertuko dituen sal-
buespenetan izan ezik.
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