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DATAK 

Aurreinskripzioa: Otsailaren 4etik 8ra (14:00ak arte). 
Behin-behineko zerrendak: martxoaren 1a arte. 
Erreklamazioak egiteko: martxoaren 11tik martxoaren 12ra (14:00ak arte). 
Behin-betiko zerrendak: martxoaren 14an. 
NON: Idazkaritzan. Talluntze Parkea, z.g. · 31180 Zizur Nagusia (biribilguneko atetik). 

Tel.: 948 286355 ipzizur@educacion.navarra.es http://erreniegaip.educacion.navarra.es/ 
ORDUTEGIA: As, Ar, Os, Or: 9:00 – 16:30 / Az: 9:00 – 15:00 (Adi, otsailaren 7an 14:00ak arte). 

 
EKARRI BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA (agiri originalak ekarri fotokopiak ziurtatu behar baititugu) 

1. Nafar Gobernuko inprimakia beteta. 
2. Ikastetxeko inprimakia beteta. 
3. Erroldaren ziurtagiria (haurra eta aita/ama/legezko tutorearen izenak agertu behar dira). Baremoan           

puntuak lortzeko 2019ko  urtarrilaren 1a baino lehenagokoa izan behar da bizilekua. 
4. Famili liburuaren edo jaiotza agiriaren fotokopia. 
5. Famili ugaria izatearen txartelaren fotokopia. 
6. Txerto txartela edo zein txerto dosi hartu diren edo zein osasun azterketa egin zaion adierazten duen                

beste agiri mediko baten fotokopia. 
7. Osasun txartelaren fotokopia. 
8. Egindako azterketa medikoen txostenak, ikasleak minusbaliorik, eritasunik edo beste osasun-arazorik          

baldin badu, ikastetxeak jakin beharrekoa (txosten audiometrikoak, otorrinolaringologiakoak,        
oftalmologikoak eta abar). 

9. Karneta tamainako 2 argazki. 
10. Eskatzaile bakoitzak baremoaren puntuak lortzeko beharrezkoa duen beste dokumentazioa. 
 

BAREMOA (plaza baino eskaera gehiago egotekotan soilik ezarriko da) 
A) LEHENTASUN IRIZPIDEAK (originalak ekarri behar dituzue fotokopiak egiaztatzeko) 

1. Senide bat eskolan matrikulatutak egotea (2018-2019 ikasturtean): Ikastetxean senide bat: 4 puntu -  
Gainerako senide bakoitzarengatik: 1 puntu. 

2. Etxebizitza edo gurasoen lan tokiarekiko hurbiltasuna: Ikastetxearen eragin eremuan badaude: 4 puntu  
(Kontutan izan behar da Iruñerri guztia eremu berdina dela). Egiaztatu: Etxebizitza: Errolda agiria             
(gutxienez gurasoetako bat agertu behar da ikaslearen etxe berean) edo Lantokia: Enpresako titularrak             
egindako ziurtagiria, helbidea eta langilearen izenarekin. 

3. Familia unitatearen per capita errenta (PCE): 
1,5 puntu: PCE 4.953,9€koa edo txikiagoa bada (lanbide arteko gutxieneko soldataren erdia). 
1 puntu: PCE 4.953,9€ eta 7.430,85€ artekoa bada (S.M.I.ren erdia eta hiru laurden artekoa). 
0,5 puntu: PCE 7.430,85€ eta 9.907,80€ artekoa bada (S.M.I.ren hiru laurden eta S.M.I. artekoa). 
Egiaztatu: PFEZ aitorpenaren baliozkotze mekanikoaren kodea daraman ale bat.  
Irizpide hau baloratzea nahi duenak soilik aurkeztuko du egiaztagiria. 

4. Desgaitasun maila, %33koa edo handiagoa bada. Ikaslearena: 2 puntu - Senide batena: 0,5 puntu. 
Egiaztatu: Desgaitasun maila adierazten duen agiri ofiziala. 

5. Legez familia ugaria izatea: 1 puntu. Egiaztatu: Familia ugari izatearen txartelaren fotokopia. 
 
B) IRIZPIDE OSAGARRIA (hau soilik erabiliko da lehentasunezko irizpideekin ikasleak onartzeko ordena            
zehazteko nahiko ez denean) 

6. Hurbiltasun lineala: eskatzailearen bizilekuaren eta lehenbiziko lekuan hautatutako ikastetxearen arteko 
distantzia 1.500 metro edo hori baino txikiagoa denean: 0,5 puntu 
Egiaztatu: Errolda agiria (gutxienez gurasoetako bat agertu behar da ikaslearen etxe berean). 
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