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IV. ERANSKINA 
ARAUTU GABEKO IRAKASKUNTZA.
LAGUNTZA BEREZIA HARTZEN DUTEN IKASLEAK/
IRAKASKUNTZA ARAUTUAN SARTZEA
LAGUNTZA BEREZIA HARTZEN DUTEN IKASLEAK ETA HAIEN ESPEZIALITATEAK 
I. baremorako:
Lehentasuna daukaten espezialitateak x baten bidez adieraziko dira:
NAN edo inizialak*
2. maila
3. maila
4. maila
Adina
Espezialitatea
Lehen.
Lehentasunezkoa
Urtea
Guztira
Ikaslearen NAN edo abizenen eta izenaren inizialak adieraziko dira. Horretaz gain, matrikulatuta dagoen maila ere (x baten bidez), espezialitatea  eta zenbat urte daraman laguntza berezia hartzen  (1 edo 2).
Nahiz eta laguntza berezia 2. eta 3. mailako ikasleek baino ez jaso, laguntza berezia hartzen duten ikasle guztien izenek agertu behar dute; Ikastetxe eta Plangintza zuzendaritzak dokumentu honen kopia bat helaraziko dio Ikuskaritzari.
IRAKASKUNTZA ARAUTUAN SARTZEA (IKASKETA PROFESIONALAK)
2018-2019ko ikasturtean ikasketa profesionaletan izena eman duten ikasleen zerrenda:
NAN edo inizialak *
Irakaskuntza profesionaletako ikastetxe arautu honetan izena eman dutenak
Kurtsoa
Espezialitatea
Aurreko ikasturteko 2. eta 3. mailako laguntza bereziko ikasle kopuru osoaren %50 finantzatu ahal izango da, gehienez ere.
 
* Ikasleen inizialak adieraztean, honako hurrenkera egingo da: bi abizenen lehenengo bi letrak eta izenaren lehenengo letra idatzi behar dira, guztira 5 letra eginez. 
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