
Eskabide hau ondo bete behar da, eta sinatu. Ondoren, ikaslea matrikulatuta dagoen ikastetxean entregatu beharko da, 

hilabeteko epean, deialdiaren agindua EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera. 

2018-2019 IKASTURTERAKO GAILU DIGITALAK ESKURATZEKO DIRU-LAGUNTZETAN 
PARTE HARTZEKO ESKABIDEA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
IKASTETXEETAN LEHEN HEZKUNTZAN, DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAN 
ETA BATXILERGOAN DABILTZAN IKASLEENTZAT 

Eskatzailearen izen-abizenak: _________________________________________________________________ 

Ikaslearekiko erlazioa: _____________________  NAN zk. edo egoitza-baimenarena: ________________ 

Ikaslearen datuak: 

1. abizena: __________________________________ 2. abizena: _____________________________________

Izena: _____________________________________ Gizonezkoa           Emakumezkoa      

2018-2019 ikasturterako matrikulazioa: 

Ikastetxearen izena: ______________________________________________ Herria: _____________________ 

Honako kurtso hau egingo du: 

LEHEN HEZKUNTZA. KURTSOA: _____ 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA. KURTSOA: _____ 

BATXILERGOA. KURTSOA: _____ 

ERANTZUKIZUNA NEURE GAIN HARTUTA, HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT: 

1) Unibertsitateaz kanpoko mailarako beketarako eta ikasketa-laguntzetarako deialdian beka bat jaso dut 2017-2018

ikasturtean, eskola-materialaren atalean.

2) Ez dut diru-laguntza hau bera jaso aurreko deialdietan (2015-2016, 2016-2017 eta 2017-2018 ikasturteak).

3) Ez daukat diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera kentzen didan zehapen penal edo administratiborik,

edo horretarako gaitasuna kentzen didan debeku legalik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasuneko otsailaren

18ko 4/2005 Legeak ezarritakoari jarraikiz gertatutakoak barne.

4) Ez nago Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan

jasotako egoeraren batean.

5) Zuzenak dira eskabideko datuak eta eskabidearekin batera doazen agirietako datuak. Betetzen ditut laguntza hauen

onuradun izateko indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen eskakizunak.

6) Ahalmena ematen diot ikastetxeko zuzendariari nire ordezkari izateko, eskabidea Administrazioaren aurrean bideratu

dezan.

ORGANO IZAPIDEGILEAK OFIZIOZ EGIAZTATZEKOAK: 

Araudi aplikagarriarekin bat etorriz, prozedura honen organo izapidegileak datu hauek egiaztatuko ditu administrazio 

eskudunean: 

 Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekiko (GSDO) betebeharrak egunean izatearen datuak.

 Zerga-betebeharrak egunean izatearen datuak (EAEko foru-aldundiak edo Estatuko Zerga Agentzia)

EZ DUT ONARTZEN prozedura honen organo izapidegileak ofizioz egiaztapenak egitea (39/2015 Legearen 28. art.). 

Oharra: onarpenik eman ezean, prozeduran eskatutako agiri guztiak aurkeztu beharko dira. 

______________________________, ______________________________ 
(Lekua)                                                       (Eguna) 

Sinatzailea: aita, ama edo legezko tutorea    Sinatzailea: ikaslea 
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