
   

 

 

 

 

 

DOKUMENTAZIO ESKAERA   

……………………………………..……. izeneko haurra 2021-2022 ikasturtean 

………………….………….…..(e)ko Udalaren Haur Hezkuntzako lehen zikloko 

………………………………………….. ikastetxean sartzeko eskabideari dagokionez, 

…………………………………………………. jaunari/andreari eskatzen zaio …./ …. / ….(a) 

baino lehenago aurkez ditzala adierazitako dokumentuak, nahitaezkoak baitira eskabidean azaltzen 

zen gisan, hautaketa egin ahal izateko. 

 

 Haurraren jaioteguna eta eskatzailearen bizilekua egiaztatzen dituen dokumentua.  

 Jaio gabeko haurrak: ustezko erditze-data zehazten duen ziurtagiria. Azken jaioteguna 

…………………………….. 

 Gurasoen edo legezko tutoreen NAN, pasaporte, atzerritarrentzako bizileku-txartel, nortasun 

agiri edo baliokidea den dokumentuaren fotokopia. 

 Familia liburuaren fotokopia (gurasoak eta seme-alabak) edo, halakorik ez badago, antzeko 

agiri ofiziala osorik. 

 Haurra familia-harreran dagoela edo adoptatua dela frogatzen duen agiria.  

 Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, hura ezartzen duen epai judiziala edo legez frogatzen 

duen dokumentua. 

 Hala badagokio, familia-unitateko edozein kideren%33ko edo gehiagoko desgaitasun fisiko, 

psikiko edo sentsoriala egiaztatzen duen ziurtagiria.  

Familia ugariaren titulua. 

Familia gurasobakarraren titulua  

 Erantzukizunpeko adierazpena, bikote egonkor bat ez osatzeari eta beste pertsona batekin 

ezkondu ez izateari buruzkoa. 

 Pertsona alarguna bada, edo egoera parekoa bada: bikotekidearen heriotza-deklarazioa. 

 Pertsonak guraso-ahala esklusiboki badu: banantze edo dibortzio epaia, edo ezkontzaz 

kanpoko seme-alabengatiko neurriei buruzko epaia, non egiaztatzen den guraso-ahala 

esklusiboki esleitzen zaiola edo guraso-ahala beste alderdiari kentzen zaiola. 

 Adingabeak harreran badaude: familia harreragileei harrera ematen dien ebazpena. 

 Gurasoetako batek zaintza eta jagoletza esklusiboa badu: banantze edo dibortzio epaia, edo 

ezkontzaz kanpoko seme-alabengatiko neurriei buruzko epaia, zaintza eta jagoletza esklusiboa 

duela egiaztatzen duena. 

 Guraso bizikideetako bat espetxean badago: espetxeratzea frogatzen duen ebazpen judiziala. 

 Seme-alabak dituen gurasoak genero-indarkeria jasan badu: egiaztagiri ofiziala (apirilaren 

10eko 14/2015 Foru Legearen 4.2 artikuluari eta otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legearen 16.2 

artikuluari jarraikiz). 

 Gurasoetako baten baliaezintasun handiaren ziurtagiria, mendekotasun handia aitortzen duen 

ebazpena edo % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-mailaren ebazpena. 

 



 

 

 Besteren konturako langileen kasuan, aurreinskripzio-epearen muga egunaren aurreko 30 

egunean Gizarte Segurantzan edo dagokion mutualitatean alta emanda zegoela frogatzen 

duen agiria.  

 Norberaren konturako langileen lan egoera frogatzeko, aurreinskripzio-epearen muga 

egunaren aurreko 30 egunean mutualitate orokorrean edo Gizarte Segurantzaren dagokion 

araubidean eta ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda zegoela frogatzen duten 

agiriak beharko dira.  

 Langabezian egonez gero, enplegu-eskaerako txartela.  

 Eszedentzia: idazkia, bertan azalduz lanera itzuliko dela ikasturtea hasi ondoko hilabete 

eta erdian beranduenez, lan egoerari dagokionez jarduneko langiletzat hartua izateko.  

 Ikasketak: ikasturteko matrikularen, egutegiaren eta ordutegiaren frogagiria. 

 Familia-unitateko kideren bat ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko 

pentsio aitortua duen Gizarte Segurantzako pentsioduna dela egiaztatzen duen 

dokumentazioa. 

 Gurasoen edo legezko tutoreen azken errenta-aitorpenaren fotokopia.  

 Aitorpena egitera behartuta ez badaude, dagokion dokumentazio ofiziala aurkeztu 

beharko da, edo, azken buruan, errenten edo diru-sarreren zinpeko aitorpena eta/edo 

ikastetxearen titularra den toki erakundeak familiaren 2019ko diru-sarrerak zehazteko 

beharrezkotzat jotzen dituen agiriak (edo 2020ko diru-sarrerak, onarpen-prozesua 2021ko 

ekainaren 30a baino geroagokoa bada).  

 Erroldatze-ziurtagiria, zeinean agertzen baita haurra eta aita eta/edo ama eta/edo legezko 

tutoreak udalerrian erroldaturik daudela 2021ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik. 

 Jaio gabeko haurren kasuan, haurraren aitaren eta/edo amaren edo legezko tutoreen 

erroldatze-ziurtagiria. 

 Aitaren eta/edo amaren edo legezko tutoreen lantokia zein den frogatzen duen agiria. 

 Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeko zuzendaritzaren ziurtagiria, eskatzaileak 

bertan lan egiten duela adierazten duena. 

 Bizileku aldaketa: etxebizitza berria ikasturtea hasi aurretik entregatuko dela egiaztatzen 

duen dokumentua.  

 Idatzizko konpromisoa, jasotzen duena bizilekuko udalak edo familiak berak ordainduko 

duela titularra den udalari dagokion moduluaren portzentajea. 

 Haurraren desgaitasuna kalifikatzen duen ziurtagiria edo haurraren mendekotasun handia 

(III. gradua) aitortzen duen egiaztagiria eta/edo profesional batek egindako txostena, zeinean 

deskribatzen diren hezkuntza-premia bereziak ekar ditzaketen ezaugarriak. 

 Dokumentazio medikoa: medikuaren, psikologoaren, gizarte-langilearen edo zerbitzu 

espezializatu ofizialen txostena aurkeztu beharko da, hezkuntza-premia bereziak frogatzeko. 

 

Beste batzuk: 

 Jaiotza-agirien fotokopiak 

 Banantze / dibortzio epaien fotokopiak (lege-neurriak barne) 

 Egitatezko banantzea ziurtatzen duten neurrien edo notario-dokumentuen fotokopiak 

 …………………………………………………………………….…………………..…… 

 ……………………………………………………………………………………………... 

 
………………(e)n, 202...(e)ko ……………. aren …….(e)(a) 


