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I.ERANSKINA 

ESKABIDEA 
 

JENDARTE ETA KULTURA EGOERA AHULEAN DAUDEN IKASLEEK 
ESKOLAZ KANPOKO JARDUERETAN PARTE-HARTZEKO DIRU-LAGUNTZA 

DEIALDIA 2018-2019 ikasturtea 

Eskatzailearen datuak: 
• Ikastetxea:...………………………………………………………IFK:……………………. 
• Ikastetxearen ordezkaria:……… ………………………………………………….……… 
• Helbidea:…………………………………………………………………………………….. 
• Herria:……………………………………. Posta kodea…………………………………... 
• Telefonoa:…………………………………. E-posta:…………………………………….... 
• Kontu korrontearen zenbakia: 

 
 
AITORTZEN DUT: 
� Zerga arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta ditudala. 
� Ez dudala jaso edo eskatu deialdi bateraezina den diru-laguntzarik.  
 
ATXIKI beharreko dokumentuak: 
� Ikasleen datuak (II. eranskina) (Ikasle bakoitzeko orri bat) 
� OGZaren txostenak. (Ikasle bakoitzeko orri bat) 
� Ikaslearen edo legez ordezkatzen duen aita/ama/tutoren baimena-kompromisoa.(III. 

eranskina) 
� Eskolaz kanpoko jardueren ezaugarrien deskribapena eta ( III eranskina) 
 
LABURPENA 
Ondoko ikasleek honako jardueran parte hartuko dute honako kostea izanda. 

Ikaslearen izen abizenak Jarduera Gastua 

1.  € 
2.  € 
3.  € 
4.  € 
5.  € 
 OSOTARA                     € 

Data, sinadura eta zigilua 

 

Jakinarazten dizugu eskatzailearen datuak fitxategi batean sartuko direla Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzeko, betiere, horren helburua izango da diru-laguntzen deialdi hau eta horrekin 
zerikusia duen beste edozein administrazio espediente kudeatzea. Fitxategi horren arduraduna Etxarri Aranazko Udala da, eta 
sartu, zuzendu, ezereztu eta aurka egiteko zure eskubideak horren aurrean egikaritu ahal izango dituzu, eta horretarako jo 
beharko duzu NANarekin Etxarri Aranazko Udalaren  
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II. ERANSKINA: Ikaslearen datuak 
 

 (IKASTETXEAK betetzeko)  

Datu pertsonalak: 
• Izen-abizenak 
• Jaiotze-data 
• Helbidea 
• Posta kodea 
• Herria 
 

Ikasketa-datuak: 
• Ikasketa-maila 
• Hizkuntza-eredua 
• Deskribatu ikaslearen zailtasunak eta landu behar dituen gaiak 
• Arrazoitu euskarazko eskolaz kanpoko jarduera batean parte-hartzeko beharra  
 
 

Data, izena, NAN, sinadura eta ikastetxearen zigilua 
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III. ERANSKINA: Eskolaz kanpoko jardueraren ezaugarriak 
 

(ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAREN ANTOLATZAILEAK betetzeko) 
 
Eskolaz kanpoko jardueraren datuak: 
 

• Antolatzailearen legezko izendapen osoa:  
• IFK zenbakia:  
• Zein arlotan lan egiten du:  
• Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak: 
• Erakundean duen ardura:  
• Harremanetarako telefonoa:  
• E-posta:  

 
ZIURTATZEN DUT 

 
• (Eskatzailearen izen-abizenak) ……………………………………………..(k) elkarte 

honek antolatutako ………………………….. jardueran izena eman duela. 
Egunak……………………eta ordutegia………….. 

 
• Eta jardueraren ezaugarriak hauek direla:  

o Irakasle edo begiralea/k:  
� 1. Izen-abizenak:……………………………… Euskalduna da? 
� 2. Izen-abizenak:……………………………… Euskalduna da?  
� 3. Izen-abizenak: ……………………………... Euskalduna da? 

o Jardueraren hizkuntza:  
o Taldekide kopurua:  
o Jardueraren iraupena: 

� Hasiera data: 
� Bukaera data:  
� Asteko egunak eta ordutegia:  

o Jardueraren kostua (2014-2015 ikasturtea):  
� Hasierako ordainketa edo matrikula (baldin badago): 
� Kuotaren balioa (baldin badago): 
� Kuota kopurua eta datak (baldin badago): 
� DENERA:  

 
� Data, izena, NAN, sinadura eta elkartearen zigilua 

 
 

(GURASOEK EDO TUTOREEK BETETZEKO) 
 

Nik…………………………………………………jaun/andreak, nire seme/alabak 
………………………aurreko jardueran parte hartzeko baimena ematen dut eta joatearazteko 
kompromisoa hartzen dut. 

Data eta sinadura 
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IV. ERANSKINA: Balorazio fitxa 
 

(ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAREN ANTOLATZAILEAK betetzeko) 
 
Eskolaz kanpoko jardueraren datuak: 

• Antolatzailearen legezko izendapen osoa:  
• IFK zenbakia:  
• Zein arlotan lan egiten du:  
• Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak: 
• Erakundean duen ardura:  
• Harremanetarako telefonoa:  
• E-posta:  

 
Ikaslearen balorazioa: 

• Ikaslearen izen-abizenak: 
• Asistentzia orokorra (justifikatutako arrazoiengatik izan ezik):  

� % 100-%80 
� % 79-60 
� % 60-40 
� % 40tik behera 

 
• Jarrera:  

� Ona 
� Erdipurdikoa 
� Txarra 
Oharra: 

 
• Ikaskideekin harremana: 

� Ona 
� Erdipurdikoa 
� Txarra 
Oharra: 

 
• Euskararen erabilera:  

� Nagusiki euskaraz 
� Euskaraz gehiago 
� Gaztelaniaz gehiago 
� Nagusiki gaztelaniaz 
Oharra: 

Data, izena eta NAN, sinadura eta elkartearen zigilua 

 
 


