MATRIKULA OFIZIALARI UKO EGITEKO ESKARIA
(Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetan ikasleen onarpena eta matrikulatzea arautzen duen Aginduak
dioenaren arabera)
Eskaera datak:
a) Abenduaren 31 baino lehen. Ikasleak, matrikulari benetako arrazoirik gabe uko egiten badio, hurrengo ikasturtean
matrikulatzeko lehentasuna galduko du.
b) Data honetatik aurrera eta apirilaren 30era arte, gaixotasun edo ezbehar larriagatik edo bat-batean gertatutako beste arrazoi
larriren batengatik baino ez dira onartutako uko-egiteak; etxea, lantokia edo ikastetxea aldatzeagatik ere onartuko dira.
Ikasleak, eskariarekin batera, egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.
c)

Maiatzaren 1etik aurrera, ikaslea, azken ebaluazioko azterketak egiteko, ezelako aukerarik gabe utzi duten istripu edo
gaixotasun larriengatik onartu ahal izango da uko egitea. Arrazoiak agiri bidez frogatuko dira.

Eskari hau sinatzen duen ikasleak matrikula ofizialari uko egitea eskatzen dio Eskolako Zuzendaritzari.
NA ____________________ Telefonoa __________________ e-maila ___________________________________
Abizenak eta izena ______________________________________________________________________________
Hizkuntza ____________ Maila ______ Taldea _______ Ordutegia ________ Irakaslea ______________________
Uko egiteko arrazoia : ___________________________________________________________________________

Dakarren egiaztagiria :
______________________________________________________________________________________________
Oharrak:
Uko egiteak, onartua izanez gero, ondorio hauek dakartza:
1.- Klaseetara joateko eta ikasturte akademikoko azterketa bietara aurkezteko eskubidea galduko da.
2.- Eskaria abenduaren 31 baino lehen egin bada, baina benetako arrazoirik gabe, hurrengo ikasturtean ofizial
matrikulatzeko lehentasuna galduko da.
3.- Ordaindutako matrikula-tasak ez dira itzuliko.

Gasteizen, 20 ____(e)ko ______________aren ______ (e)an

ADMINISTRAZIOAREN ERABAKIA

Eskari-egilearen sinadura

Zigilua eta sinadura

Onartua

Matrikulatzean lehentasuna galtzen du

Ez onartua

Matrikulatzean ez du lehentasunik galtzen

Indarrean dagoen Araudia kontuan hartuz, Hizkuntza Eskola Ofizialeko Zuzendaritzak, matrikula ofizialari uko egitea onartu dio
ondoko ikasleari.
______________________________________________________________________________________________ Andrea/jauna
Oharra: Uko egiteak, onartua izanez gero, ondorio hauek dakartza:
1.- Klaseetara joateko eta ikasturte akademikoko azterketa bietara aurkezteko eskubidea galduko da.
2.- Eskaria abenduaren 31a baino lehen egin bada eta benetako arrazoirik gabe, hurrengo ikasturtean ofizial
matrikulatzeko lehentasuna galduko da:
- Matrikulatzean lehentasuna galtzen du
Matrikulatzean ez du lehentasunik galtzen
3.- Ordaindutako matrikula-tasak ez dira itzuliko

Gasteizen, 20 ____(e)ko ______________aren ______ (e)an

Idazkaritzakoa

Hizkuntza ___________________ Maila ________ Taldea ________

