
Baremazio orokorra 
 

1.– Kurtso, modalitate eta hizkuntza-eredu bakoitzean eskabide-kopurua plaza-
kopuruaren berdina edo txikiagoa bada, ez da eskabiderik barematu beharko eta 
den-denak onartuko dira. 

2.– Osterantzean, ikastetxe publikoen Ordezkaritza Organo Gorenak edo ikastetxe 
itunduen titularrak, eskola-kontseiluaren ikuskapenarekin, eskaerak barematuko ditu, 
hurrengo atalan agertzen den baremoaren arabera, eta jarraibide hauetan 
zehaztutako aplikazio-arauek adierazi bezala. Eskabide bakoitzaren atal eta azpiatal 
guztiak barematu behar dira. 

3.– Batxilergoan onartzeko baremoa honako hau da: 
 
A) Familia unitatearen urteko errenta (azpiataletako puntuak metagarriak dira, 
atalari dagokion gehieneko puntuazioa lortu arte): 

– 2014ko Errenta Aitorpenaren Zerga Oinarria 42.000 euro baino gutxiago bada: 
1,5 puntu. 

– 2014ko Errenta Aitorpenaren Zerga Oinarria aipatutako kopurua baino gehiago 
bada: 0 puntu. 

● Halaber, aurreko kasu guztietan, eskatzaileaz gain duen adin txikiko seme edo 
alaba bakoitzagatik: 0,25 puntu. 

– Atal honetako gehieneko puntuazioa: 3 puntu. 
 

B) Bizilekuaren gertutasuna (azpiataletako puntuak ez dira metagarriak). 

– Ikaslearen etxea eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan egoteagatik: 5 
puntu. 

– Ikaslearen etxea eskatutako ikastetxearen eragin-eremu mugakidean 
egoteagatik: 2 puntu. 

– Ikaslearen etxea eskatutako ikastetxearen udalerri berean egoteagatik (baina 
ez eragin-eremuan, ez eta mugakideetan ere): puntu 1. 

– 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 lan egiteagatik eskuratu daitezken puntuekin). 

– Atal honetako gehieneko puntuazioa: 5 puntu. 
 
C) Ikastetxean lan egin edo ikasten duten familiartekoak izatea (azpiataletako 
puntuak ez dira metagarriak). 

– Anai-arreba bat edo gehiago eskatutako ikastetxean edota atxikitako ikastetxe 
batean matrikulatuta egoteagatik: 9 puntu. 

– Aitak, amak edota legezko tutoreak eskatutako ikastetxean lan egiteagatik: 7 
puntu. 

– Atal honetako gehieneko puntuazioa: 9 puntu. 
 



D) Beste irizpideak (azpiataletako puntuak metagarriak dira). 

– Maila orokorreko familia ugarikoa izateagatik: puntu 1. 

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

– Minusbaliotasunagatik (azpiatal honetako gehieneko puntuazioa: 2 puntu). 

Ikasle eskatzailearena: 2 puntu. 

Aitarena, amarena, legezko tutorearena edota anai-arreba batena: puntu 1. 

– Familia-unitateko kide bat eskatutako ikastetxeko kide kooperatibista 
izateagatik: puntu 1. 

 
– Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak edota eskola-kontseiluak nahierara 

erabakitako irizpideak; aurretik azaldutako irizpideetako bat/batzuk izan 
daitezke, eta betiere irizpide publikoak, objektiboak eta jaiotzagatik, arrazagatik, 
sexuagatik, erlijioagatik, iritziagatik edota bestelako ezaugarri edo egoera 
indibidual nahiz sozialengatik diskriminatzaileak ez direnak: 2 puntu (gehienez). 
Irizpide horiek ezagutzera emango dira eskabideak aurkezteko epea ireki baino 
lehen. 

 
Euskal Autonomia Erkidegoko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren 
Hezkuntza, Batxilergo eta erdi-mailako eta goi-mailako Lanbide Heziketako herri-
ikastetxeetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozedura 
arautzen duen martxoaren 4ko 35/2008 Dekretuaren 21. artikuluak xedatutako 
irizpideak aplikatuko dira berdinketak apurtzeko. 
 
Xedapen hori betetzeko, eskaera grabatzen den unean, aplikazio informatikoak 
ordena zen bakia esleituko dio ausaz eskaerari. Zenbaki aipatua osoa izango da, 1 
eta 99999 bitartekoa. Zenbaki aipatua erabiliko da egon litezkeen berdinketak 
hausteko, betiere, berdinketa hausteko gainerako irizpide guztiak aplikatuta ere bere 
horretan badirau. 
 


