BATXILERGOKO IKASLEEN ONARPENA
2019/2020 IKASTURTEA
IKASLEEN ONARPENERAKO ARAUDI ERREGULATZAILEA
•

1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa

•

AGINDUA, 2019ko otsailaren 25ekoa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez,
2019-2020 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko eta
itunpeko pribatuetan Batxilergoko ikasleak onartzeko eskabideak aurkezteko
egutegi komuna ezartzen da; era berean, jarraibideak onartzen dira ikasleok
onartzeko eta hezkuntza-maila horretan irakaskuntza ofizialak ematen dituzten
ikastetxe guztietan matrikulatzeko.

ESKABIDEAK GAUZATU ETA AURKEZTEKO BIDEAK
Onartzeko eskabidea ikastetxe bakarrean aurkeztu ahal izango da (betiere lehenengo
aukera den horretan) eta ikaslearen aita, ama edo legezko-tutoreak gauzatu beharko du.
Eskabidea bi bide hauetakoren bat erabiliz bete beharko da:

•

Lehen

aukera

moduan

hautatutako

ikastetxeko

idazkaritzan,

2019ko

maiatzaren 2tik 14ra bitartean biak borne (ordutegia astelehenetik ostiralera,
8:30etik 13:30era eta 15:00etatik 16:30era).
•

On-line, 2019ko maiatzaren 13ko 24:00etara arte aurkeztu ahal izango da
Hezkuntza Sailak hartarako gaitutako aplikazio informatiko baten bitartez;
ordutik

aurrera,

<<ikasgunea>>
(ikastetxetik

aplikazioa
ataria

aukera

ez

da

aktibo

egongo.

Aplikazioan

(https://ikasgunea.euskadi.eus)
hau

iradokitzen

da

erabili

eskaeren

sartzeko,

beharko

izapidea

da.

bizkortzeko

helburuarekin).
Eskabide bakarra egin daiteke eta ikastetxe batean edo gehiagotan eskabide bat
baino

gehiago

aurkeztuz

Nolanahi ere, interesdunak
Ondorioa,

bikoiztutako
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ikastetxea

entzunaldiko
eskabideak
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izapidea

azkenengoz

eskubidea

izango
izapidetuko

aurkeztutako gainerako eskabideei plazak esleitu eta gero.

galduko

da.

du, nahitaezkoa baita.
dira,

epe barruan

ONARTZE-PROZESUAREN 2019-2020KO EGUTEGIA

ONARTZE-PROZESUARI BURUZKO INFORMAZIOAREN ARGITALPENA IRAGARKITAULAN

Onarpen-eskabideak aurkezteko epea ireki baina lehen, onartzeko araudia, eragin
eremua eta eremu horren mugak, eskabideak egiteko epea, prozesuaren egutegia,
eskola-kontseiluak puntuazioak emateko finkatutako irizpideak eta idazkaritzak familiei
erantzuteko duen egutegia eta ordutegia argitaratuko da ikastetxeko iragarki taulan.

IZENA-EMATEKO ETA AGIRIAK AURKEZTEKO EPEA:

•

lkastetxeko idazkaritzan: 2019ko maiatzaren 2tik 14ra bitartean. Ordutegia
astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era eta 15:00etatik 16:30era).

•

On-line: 2019ko maiatzaren 13ko 24:00etara arte, https://ikasgunea.euskadi.eus
atarian.

Aurrez aurreko tramitazioan, dokumentazio guztia (bai derrigorrezkoa bai baremazioan puntuak lortzeko
beharrezkoa dena) lehenengo eskatu den zentroan aurkeztuko da, beste edozein zentrok eman behar dituen
baremazio-puntuak egiaztatzen duen dokumentazioa izan ezik. Hori zentro bakoitzaren idazkaritzan aurkeztu
beharko da, lehenengo eskatu den zentroan eskabidea erregistratu ondoren. Horretarako, eskabidean adierazita
egon behar dira puntuazioa eskatzen den zentro bakoitzaren baremoko apartatuak.
Eskabideak onartzeko epea amaitu ondoren ez da beste agiririk onartuko. Atal edo azpiatal batean
puntuatzeko balio duten agirietako bat aurkezten ez bada, batere punturik gabe geratuko da atal edo azpiatal
hori. Horrek ez du eskaera baliogabetzen, ez eta gainerako ataletako edo azpiataletako puntuazioak ere.
Hezkuntza Administrazioak noiznahi egiaztatu ahal izango du ekarri zaizkion dokumentuen benetakotasuna.
Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko zein itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleen onarpena arautzen
duen urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretuaren 25. artikuluak, baremazioan egon litezkeen berdinketak hausteko,
ausazko prozedura bat egitea agintzen du, hezkuntzako eskumena duen sailak zehaztuko duena.
Xedapen hori betetzeko, eskabidearen datuak balioztatzeko unean, aplikazio informatikoak ausazko
hurrenkera-zenbaki bat esleituko dio eskabideari: 1 eta 999999ren arteko zenbaki oso bat, alegia. Zenbaki hori
erabiliko da egon litezkeen berdinketak hausteko; betiere, gainerako irizpide guztiak aplikatuta ere berdinketak
bere horretan badirau. Kasu horretan, aplikazio informatikoak eskabide guztiak txikienetik nagusienera

ordenatu, eta txikienari emango dio lehentasuna.
BEHIN BEHINEKO ZERRENDEN ARGITALPENA ………………………………………………… ekainaren 4a
BEHIN BEHINEKO ZERRENDEN ERREKLAMAZIOA EGITEA ………………...…. ekainaren 11ra arte
ESKABIDEAN ATZERA EGITEA …………………………………………………………………………………. ekainaren 11ra arte
BEHIN BETIKO ZERRENDEN ALGITALPENA……………………………………………………………. ekainaren 18a

MATRIKULA EGITEKO ALDI ARRUNTA ………………………………. ekainaren 19tik uztailaren 5era, biak barne

BEHIN BETIKO ZERRENDEI GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK ………. uztailaren 19ra arte

ESTATISTIKA-DATUEN GRABAKETA …………………………………………………………………………………………......….. uztailaren 8tik 10era

EPEZ KANPOKO MATRIKULAZIOA ………………...………………………………………………………………… irailaren 30era arte

2019-2020 IKASTURTERAKO IRIZPIDE ETA BAREMO OFIZIALAK
FAMILIA UNITATEAREN URTEKO ERRENTA (azpiataletako puntuak metagarriak
dira. atalari dagokion gehieneko puntuazioa lortu arte: 1,5 puntu):

•

Familia unitatearen 2017ko Errenta Aitorpenaren Zerga Oinarria 9.906,40 euro
baino gutxiago bada ……………………………………………………………………………………………. 0,5 puntu

•

Eskatzaileaz gain duen adin txikiko seme/alaba bakoitzagatik 0,25 puntu.

IKASLEAREN BIZILEKUAREN
GERTUTASUNA (azpiataletako puntuak
ez dira metagarriak. Atal honetako gehienezko puntuazioa: 5 puntu):

•

lkaslearen etxea eragin-eremuan egoteagatik ................................................................................. 5 puntu
(Leioa)

•

lkaslearen etxea eragin-eremu mugakidean egoteagatik .................................. 2 puntu
(Erandio, Getxo, Berango, Sopela, Urduliz, Plentzia, Gorliz, Barrí ka, Lemoiz)

•

lkaslearen etxea Euskal Autonomia Erkidegoan, baina zentroaren eragin-eremu eta
honen mugakideetatik kanpo egoteagatik ................................................................................ 0,5 puntu

•

Aitaren, amaren, legezko tutorearen edota ikaslearen beraren lantokia
eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan egoteagatik ..................................... 2 puntu
(puntuazio hau bateraezina da ikaslearen aitak, amak edo legezko tutoreak
eskatutako ikastetxean Ion egiteagatik eskuratu daitezken puntuekin).

IKASTETXEAN LAN EGIN EDO IKASTEN DUTEN FAMILIARTEKOAK IZATEA
(azpiataleko puntuak ez dira metagarriak. Atal honetako gehienezko puntuazioa:
9 puntu).
•

Anaia-arreba bat edo gehiago ikastetxean egoteagatik ................................................... 9 puntu

•

Aitak, amak edota legezko tutoreak ikastetxean Ion egiteagatik ................. 7 puntu

BESTE IRIZPIDEAK (azpiataletako puntuak metagarriak dira):

•

Maila orokorreko familia ugarikoa izateagatik ......................................................... puntu 1

•

Maila bereziko familia ugarikoa izateagatik ............................................................. 1,5 puntu

•

Ikasle eskatzailea familia-harreran egoteagatik …………………………………………………………. puntu 1

•

%33ko

edo

gehiagoko

desgaitasuna

izateagatik

(azpiatal

honetako

gehieneko puntuazioa: 2 puntu. Desgaitasuna bi pertsonak edo gehiagok
badute ere, puntuak horietako bategatik bakarrik emango dira)
lkasle eskatzailearena .......................................................................................................................... 2 puntu
Aitarena, amarena, legezko tutorearena edo anaia-arreba batena ...... puntu 1

•

Eskola Kontseiluak (azpiataletako puntuak metagarriak dira.
Gehienezko puntuazioa: 2 puntu).
1go aukeran Claret Askartza hautatzen duten familiak ................................... puntu 1
2. edo 3. aukeran Claret Askartza hautatzen duten familiak ....................... 0,5 puntu

