
Azterketen kopiak eskatzeko prozedura

Jatorrizko azterketak eta frogak ikastetxean gelditu behar dira ikasgai
bakoitzeko irakaslearen ardurapean.

Azterketen kopiak eskuratu nahi dituzten guraso edo legezko tutoreek
jarraibide hauek bete behar dituzte:

a) Ikasgai batzuen azterketen kopiak eskaera berean egin nahi denean
tutorearekin elkarrizketatzea izango da lehengo urratsa.

b) Azterketa baten kopia eskatu nahi denean horretarako ikastetxeak sortu
duen eskaera-orri eredua eskuratu behar da. Eskaera-orria ikastetxeko
administrazio bulegoan eskatuta edota ikasketa buruari zuzendutako
emaila bidali ikastetxeko emailera. (bentades@bentadesikastetxea.com)

c) Eskaera ikaslearen gurasoek edo legezko tutoreek bakarrik egin ahal
izango dute.

d) Eskabidea egiteko, ikasleak azterketaren emaitzak jasotzetik 7
eskola-eguneko epea dago.

e) Eskaera bete ondoren, ikastetxeko administrazio bulegora ekarriko da,
edo ikasketa buruari zuzendutako emaila bidali ikastetxera.
(bentades@bentadesikastetxea.com)

f) Ikasgai baten azterketaren kopia baldin bada, eskaera entregatu/bidali
denetik, gehienez jota 3 eskola-eguneko epe ostean jasoko du
eskatzaileak eskatutako kopia.

g) Ikasgai batzuen azterketen kopien eskaera bada, eskaera entregatu/bidali
denetik, gehienez jota 5 eskola-eguneko epe ostean jasoko ditu
eskatzaileak eskatutako kopiak.

h) Azterketa kopien eskaera egin duenak jasoko du/ditu kopia/k, ikastetxeko
administrazio bulegoan. Jasotzerakoan, jasotze-orria sinatuko du.

i) Kopien kopuruen arabera, legeak arautzen dituen tasak aplikatuko dira.
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Azterketen kopien eskabide orria
Solicitud de copia de examen

Eskatzailearen datuak /Datos del solicitante

Lehen deitura/Primer
apellido

Bigarren deitura/Segundo
apellido

Izena /Nombre NAN /DNI

Ikaslearen datuak/Datos del alumn@
Lehen deitura/Primer
apellido

Bigarren deitura/Segundo
apellido

Izena /Nombre Taldea /Grupo

Eskatzaileak ikaslearekin duen ahaidetasuna
Parentesco entre el solicitante y alumn@

Gurasoak /Padre-madre Tutorea /Tutor legal

Azterketaren datuak /Datos del examen
Ikasgaia /Asignatura
Irakaslea /Profesor/a
Azterketaren data /Fecha del examen
Eskaeraren arrazoia/ Motivo de la
petición

Eskatzaileak jakin eta onartu beharreko oharrak / Observaciones que el solicitante debe
conocer y aceptar.

1. Eskabide orriko datuak bete eta gero, dagokion irakasleari eman behar zaio /
Una vez cumplimentados los datos de la solicitud, se entregará la petición al
profesor/a correspondiente.

2. Azterketaren kopia dagokion irakasleak, ahal dela, eskura emango dio
eskatzaileari / La copia del examen será entregada, si es posible, en mano al
solicitante por parte del profesor/a correspondiente.

3. Erabilera pribatua izango da eta eskatzaileak azterketa ez zabaltzeko
konpromisoa hartzen du / El uso será de carácter privado y el solicitante se
compromete a no difundir el examen.

Mungian, 20 (e)ko ren an

En Mungia, a de de 20__



AZTERKETA ENTREGATU ONDORENGO ZIURTAGIRIA
JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE EXAMEN

Nik, ………………………………………………………………..……, sinadura honekin,

azterketaren kopia, eskabide orrian deskribatzen den moduan jaso dudala adierazten

dut.

Yo, ……………………………………………………..………………, con esta firma, confirmo que he

recibido la copia del examen solicitado según las observaciones citadas en la petición.

Mungian -En Mungia, 20….. (eko) …………………………(a)ren an

Sinadura / Firma




