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DEIALDI OROKORREKO ESKABIDEA 
 2016/2017KO IKASTURTEKO BANAKAKO ESLEIPENAK 

IKASLEAREN DATU PERTSONALAK 
 

Izen-abizenak: NAN: 
Helbidea: Zonaldea/auzoa: 

Herria: Lurraldea: Jaioteguna: 

DATU AKADEMIKOAK – 2016/2017KO IKASTURTEA 
 

Ikastetxea: 

Irakaskuntza-maila : Kurtsoa: Eredua: 
 

DEIALDIAREN XEDEARI BURUZKO DATUAK 
 

Familiaren etxetik ikastetxera edo, hala dagokionean, eskola-autobusaren geralekura dagoen distantzia: 

Bidaia 1eko kilometro kopurua: Bidaia kopurua egunean: 

ESKATUTAKO GARRAIO MOTA 
 

Autobusa   Trena  Tranbia  
 

Metroa  
 

Ibilgailu partikularra  
 

Motozikleta  
 

Hori guztia aintzat hartuta, 2016/2017ko ikasturtean garraiatzeko banakako esleipenetarako deialdian onartua izatea 
eskatzen dut, eta deklaratzen dut  ez nagoela sartuta deialdi honetan parte hartzea eragozten didan inolako legezko auzitan. 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA (aita/ama/tutorea) 
 

Nik,  ______________________________________ (izen-abizenak) (NAN:____________) __________________(r)en (aita, ama, tutorea) 

naizenez, honako hau 

ADIERAZTEN DUT 

1.- Ikasleak (izen-deiturak) BAI eskatu edo lortu du / EZ du eskatu edo lortu beste erakunde publiko edo pribaturen batek 

helburu berberarekin emandako diru-laguntzarik, laguntzarik edo bestelako diru-sarrerarik. BAIETZ erantzunez gero, 

eskabidearen edo eman izanaren kopia aurkeztu behar da. 

2.- Eskatzailea (izen-deiturak) BAI badago edo egon da / EZ dago edo EZ da egon Euskal Autonomi Erkidegoko 

administrazio orokorrak edo erakunde autonomoek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana 

dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren batean. BAIETZ erantzunez gero, prozedurari hasiera emateko 

agiriaren kopia aurkeztu behar da. 

3.- Eskatzaileak (izen-deiturak) BAI badu edo jaso du / EZ du edo EZ du jaso diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten 

duen zehapen administratiborik edo penalik, eta ez dauka horretarako legezko inolako debekurik, sexu-bereizkeriagatiko 

debekuak barne, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik 

seigarrenean xedatutakoarekin bat. 

4.- Hitzematen dut ezen, diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzekin edo eskakizunekin lotutako ezer aldatzen 

bada, edo xede bererako bestelako diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabiderik eskuratzen badut edozein administrazio 

edo erakunde publiko edo pribatutatik, horren berri emango diodala Hezkuntza Sailari. 

5.- BAI, bete egiten ditut / EZ, ez ditut betetzen Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.  eta 14. 

artikuluetan ezarritako baldintzak eta betebeharrak, lege horren 13.2.e) artikuluan xedatutakoa izan ezik. 
 

_________________,  20____(e)ko _______aren ____a 
 

Izen-deiturak eta sinadura 
 
 
 

Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordea 
 

 

I. ERANSKINA 

ERANSKINA 


