
ESKOLA GARRAIORAKO BANAKAKO DIRU LAGUNTZAK 
I ERANSKINA - ESKAERA EREDUA 

ESKATZAILEAREN DATUAK:  

Aita, ama, tutorea edo legezko ordezkaria 

___________________________________ jaunak/andreak, ___________ NAN duenak, _________________ den aldetik 

Ikaslea 

Izen-abizenak: ______________________________________________________, jaiotze-data: ____________________  

Ikastetxea: __________________________________________________, etapa: _________________ kurtsoa: ________ 

Kontaktua 

Helbidea (kalea, zkia., pisua): __________________________________________, herria __________________________ 

lurraldea: _______________ telefonoa(k): _____________________, emaila: __________________________________, 

ESKATZEN DU (ietako bat markatu, edo biak, hala badagokio): 

Garraiorako banakako diru-laguntzak 2018-2019 ikasturtean 

Erabilitako garraioa eta eskatutako zenbatekoa (etxetik ikastetxera bitartean dagoen merkeena): 

Garraio publikoa:           Tranbia           Metroa           Trena           Autobusa           Taxia 

Ibilgailu partikularra 

Familiaren etxetik ikastetxera dagoen distantzia: _______ (kilometroak ibilbide bakoitzeko). 

Zenbat bidaia eguneko: _____, eskola-jantokia erabiltzen duen:         Bai          Ez.  

Bidaien eguneko kostua guztira: ________ € 

LAGUNTZAILEENTZAKO banakako diru-laguntzak 2018-2019 ikasturteko garrarioan 

Horrez gain, garraio publikoan, familiar edo laguntzaile bezala doan pertsona helduentzako laguntza osagarria 

eskatzen du. 

Bi bidaien eguneko kostua guztira: ________ € 

2018-2019  IKASTURTEAN ESKATUTAKO GUZTIZKO DIRU-LAGUNTZA: __________ € 



 

ESKATZAILEAK ADIERAZTEN DU:  

a) Oraingo deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen dituela. 

b) Baimena ematen diola ikastetxeko Zuzendariari prozedura honetan ordezkari gisa jarduteko 

c) Diru-laguntza publikoak jaso ezin izateko zigorraren, bide penalaren edo administratiboaren bidez, pean ez 
egotea, ezta horretarako ezgaitzen duen inolako legezko debekutan egotea ere, otsailaren 18ko 4/2005 legeak, 
Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunarenak, azken xedapen seigarrenean zehaztutakoaren arabera sexu-
diskriminazioarengatik gerta daitezkeenak barne. 

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela, eta baimena ematen diola Hezkuntza 
Berriztatzeko Zuzendaritzari zuzenean egiazta dezan laguntzak eskatzen dituen eskatzaileak zerga-betebeharrak 
eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela, ziurtagiri telematikoen bidez. Eskatzaileak berariaz ukatu 
dezake baimen hori, baina, hala eginez gero, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du. 

e) Konpromisoa hartzen duela jakinarazteko Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari edozein 
egoera-aldaketa eragina izan dezakeena eskatutako diru-laguntzak ematerakoan kontuan hartu diren 
eskatutako betekizunen gainean. 

f) Badakiela Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu 
Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 
otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, deialdi honetako parte-hartzaileek baimena ematen dute deialdi 
hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko. Datuok, bestalde, «Hezkuntza 
Berriztatzeko Zuzendaritzako Hezkuntza Berezia» izeneko fitxategian sartuko dira, diru-laguntzen deialdi hau 
kudeatzeko eta deialdira biltzen direnei deialdiaren garapenaren berri emateko. Fitxategi horren arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza da. Datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka 
egiteko eskubideez baliatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da, honako helbide honetara: 
Donostia kalea 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz. 

g) Baimena ematen diola Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan 
aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla. 

 

Eskaera honekin batera eransten dut  

ezgaitasun-ziurtagiria, lurraldeko erakunde eskudunak emanda, eskatzailearen ezgaitasuneko mota eta maila 

esaten duena. 

Zenbait taxilariren aurrekontuak 

Tokia eta data: ____________________________________ 

Eskatzailearen sinadura 

 

 

 

 

 

HEZKUNTZA BERRIZTATZEKO ZUZENDARIA 
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