
Ayuntamiento de Berriozar Berriozarko Udala

PUNTUAZIOAREN LABURPEN TAULA 2021-2022 IKASTURTEA 

FAMILIA UNITATEA Gehienez 15 

Deialdi berean bi seme-alabarentzat edo gehiagorentzat ikaspostua eskatzen bada ikastetxe 
berean (ikaspostuaren erreserba eta jaio gabeendako eskaerak barne)

15 

Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak, Nafarroako Foru 
Komunitatean guraso bakarreko familiak egiaztatzeko otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legean 
ezarritakoaren arabera

5 

Familia ugariak 5 

Familia unitateko kideren batek %33ko edo gehiagoko desgaitasun fisiko, psikiko edo 
zentzumenekoa badu, behar bezala aitortua

4 

6 urtetik beherako bi seme-alaba edo gehiago dituzten familiak. Haur bakoitzeko 1 

EGOERA SOZIOLABORALA EDO AKADEMIKOA Gehienez 20 

Familia orokorrak 

Gizarte Segurantzan alta emanda lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen guraso edo 
legezko tutore bakoitzeko, edo behar bezala justifikatutako lehentasunezko dedikazioa 
eskatzen duten ikasketa arautuak egiten ari den guraso edo legezko tutore bakoitzeko, edo 
ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko egoera aitortuan dagoen guraso 
edo tutore bakoitzeko

10 

Lana bilatzen ari den guraso edo legezko tutore bakoitzeko 5 

Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak 

Gizarte Segurantzan alta emanda lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen gurasoa, 
edo behar bezala justifikatutako lehentasunezko dedikazioa eskatzen duten ikasketa 
arautuak egiten ari dena, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko 
egoera aitortuan dagoena. 

20 

Lana bilatzen ari den gurasoa 15 

Zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoa, guraso bakarreko familia edo guraso bakarreko familia 
egoeran dagoena izan gabe. 

Gizarte Segurantzan alta emanda lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duen gurasoa, 
edo behar bezala justifikatutako lehentasunezko dedikazioa eskatzen duten ikasketa 
arautuak egiten ari dena, edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliaezintasun handiko 
egoera aitortuan dagoena 

20 

Lana bilatzen ari den gurasoa 15 

PER CAPITA ERRENTA (€) Gehienez 15 

15.000 baino gehiago 1,5 

12.400,01 - 15.000 3 

10.700,01 - 12.400 4,5 

9.300,01 - 10.700 6 

7.980,01 - 9.300 7,5 

6.650,01 - 7.980 9 

5.500,01 - 6.650 10,5 

4.500,01 - 5.500 12 

3.350,01 - 4.500 13,5 

3.350 edo txikiagoa 15 

ERAGINPEKO EREMU GEOGRAFIKOA Gehienez 20 

Haurra eta aita eta/edo ama eta/edo legezko tutoreak 2021eko urtarrilaren 1a baino lehen 
eskaturiko ikastetxea dagoen udalerrian, edo eraginpeko eremu geografikoan den udalerri 
batean erroldatua egoteagatik (horretarako akordioa ezarria duten udalerrietan). 

20 

Aita, ama edo legezko tutorea eskaeraren xedeko ikastetxea dagoen udalerrian edo 
eraginpeko eremu geografikoan lanean aritzeagatik. 

8 

Aita eta/edo ama edo legezko tutorea entitate titularraren Haur Hezkuntzako lehen zikloko 
ikastetxe batean lanean aritzeagatik. 

5 

BESTE IRIZPIDE BATZUK Gehienez 10 

Hautapen batzordeak premiazko beste egoera larri batzuk –pertsonalak, familiakoak edo 
sozialak– hartzen ahal ditu kontuan, behar bezala frogatuak eta aurreko ataletan bildu ez 
direnak

10 arte 


