“FOR SCHOOLS” AZTERKETEN DEIALDIA EKAINAK 2018
Matrikula epea: otsailaren 1etik martxoaren 22ra
Dokumentazioa aurkeztu beharko da matrikulak gauzatzen dituen ikastetxeko idazkaritzan;
MARTXOAREN 19a izango da. Azterketen datak eta matrikula tasak hauexek dira:

azken eguna

AZTERKETA

DATAK

TASAK

STARTERS
MOVERS

Ikastetxe-zentroarekin adosteko
Ikastetxe-zentroarekin adosteko

54 €
56 €

FLYERS

Ikastetxe-zentroarekin adosteko

60 €

KET FOR SCHOOLS

(Idazmena) Ekainak 9, larunbata (Ahozkoa) Ekainaren 1etik 10era

80 €

PET FOR SCHOOLS

(Idazmena) Ekainak 9, larunbata (Ahozkoa) Ekainaren 1etik 10era

85 €

FCE FOR SCHOOLS

(Idazmena) Ekainak 9, larunbata (Ahozkoa) Ekainaren 1etik 10era

165 €

ES299 KRISTAU ESKOLA ZENTRO BAIMENDUAREN ARAUAK

1. ES299 Cambridgeko Unibertsitateak baimendutako zentro aztertzailea da eta, beraz, arautegi guztia
unibertsitate horretatik dator.
2. Hori dela eta, behin matrikula burutu eta gero, ES299 Zentroak ez du dirurik itzuliko. Gaixotasun
kasuetan, eta dagokion mediku-ziurtagiri ofiziala aurkeztu ondoren, ES299-k tramitatuko du diruitzuleraren eskaera; Cambridge ESOL da erabakia hartuko duena.

3. Azterketari batek moldatutako materiala behar izanez gero (adibidez, Braillen), entzuteko zailtasunak
sufritzen baditu edo edozein beharrizan berezi baldin badu, izen-ematea gauzatzean horien berri ematea
eskatzen dizuegu. Era berean, azterketa-data baino lehenago proba egiteko edozein oztopo suertatzen
bazaio (esaterako, idazteko trabak beso baten apurketaren ondorioz), lehenbailehen jakinaraztea eskatzen
dizuegu, egokitutako sistemak prestatzeko.
4. . Azterketa-maila gehienetan, azterketariari argazkia aterako zaio, ezinbestean. Argazkirik atera ezean,
Cambridge Englishek emaitza ez argitaratzeko eskubide osoa dauka, aipatutako arautegiari jarraituta.

5. Ezarritako ordutegiak ez dira aldatuko. Egokitu zaien egun eta lekuan ahozko probara joaterik ez
daukaten azterketariek aukera izango dezakete atal hori beste azterketa-leku batean egiteko,
ezintasunaren arrazoia ziurtagiri ofizialeren bitartez azaltzen badute.
6. Azterketak Cambridgeko Unibertsitatearenak dira eta, egindakoan, azterketariak ezin izango ditu ikusi;
halere, ES299 Zentroaren bitartez, azterketa-errebisioa eskatu ahal izango da, Cambridgek ezarritako
tasak ordaindu eta gero. ES299 Zentroa bitartekaria baino ez da izango, azterketaria eta unibertsitatearen
artean.

7. Azterketariak euren ordutegiak (Confirmation of Entry edo COE) hartzera joan beharko dira
matrikula egin duten ikastetxera, ahozko azterketarako epearen hasiera-data baino aste bat
lehenago. Azterketa-maila bakoitzak hasiera-epea desberdina du; goiko taulan agertzen dira
aipatutako epeak.
8. Ahozko azterketarako epearen hasiera baino aste bat lehenago, ordutegiak eman ez bazaizkio,
azterketaria ES299 zentroarekin kontaktuan jarri beharko da, honako helbidean;
cambridgekristaueskola@gmail.com edo 630 53 80 76 telefonora deituz.

9.

Azterketariaren ardura da titulua jasotzea matrikula egin zuen ikastetxean; emaitzak argitaratu eta sei
astera egongo dira tituluak eskuragarri. Horiek jasotzeko epea 6 hilabetekoa izango da, zentrora heldu
ziren egunetik hasita. Urtebeteko epean jasotzen ez diren ziurtagiriak suntsituko dira eta kopia eskatzeko
dagokion tasak ordaindu beharko dira. Agiriak ordezkaezinak direnez, ez dira postaz bidaliko.

10. Matrikulak dagokion deialdirako soilik balio du, ez dira hurrengo deialditarako matrikulak gordeko.
Azterketa egiteko beharrezko kandidatuen kopurura heldu ezean, maila hori ez da egingo eta
matrikularen zenbatekoa itzuliko da
11. Kristau Eskola ES299 Zentroak ez ditu bere gain hartuko azterketariak arau hauek ez jakiteagatik
sortutako arazoak.

MATRIKULA EGITEKO BETEKIZUNAK
a. ES299 Kristau Eskola Zentro baimenduaren arauak onartzea.
b. Inskripzio-orria, behar den bezala beteta.
c. Bankuko ordain-agiria.
d. Matrikulak posta ziurtagiriz bidali beharko dira. Bidaltzeko azken eguna epea bukatzen den eguna
izango da; kasu horretan, presazko postaz bidali beharko dira. Helbidea hauxe da:
Beatriz Zabaleta
Santa Elena, 12-1. eskuma
48280 Lekeitio, Bizkaia
Diru-sarrera Kristau Eskolaren kontu korronte honetan egin beharko da:
Caja Rural Navarra: ES72 3008 0146 7630 9168 5226

HEMEN IDATZI EGIN NAHI DUZUN AZTERKETAREN IZEN OSOA

Izena______________________Abizenak__________________________________________
Helbidea__________________________________________Hiria_____________________
Posta Kodea____________Lurraldea_____________________Adina__________________
NAN_______________
Jaiotze-data_____/_____/_____Telefono zenbakia______________________________________
email________________________________________________________________________
Matrikula egiten duen ikastetxea____________________________________________________
___________________n,_______________-(e)ko____________-ren_________-n
Sinadura

INSKRIPZIO-ORRIA. Dokumentu hau ematean, azterketariak onartzen ditu matrikula-arauak zein University of
Cambridge ESOLen arautegia, azterketa hauei dagokienean.

HEMEN IDATZI EGIN NAHI DUZUN AZTERKETAREN IZEN OSOA

Izena______________________Abizenak__________________________________________
Helbidea__________________________________________Hiria_____________________
Posta Kodea____________Lurraldea_____________________Adina__________________
NAN_______________
Jaiotze-data_____/_____/_____Telefono zenbakia______________________________________
email________________________________________________________________________
Matrikula egiten duen ikastetxea____________________________________________________
___________________n,_______________-(e)ko____________-ren_________
Matrikulatzen duen zentroaren zigilua (ikaslearentzako kopia)

ZENTROENTZAKO MATRIKULA-INPRIMAKIA
DEIALDIA: 2018KO EKAINA

AZTERKETA

IKASTETXEAREN IZENA__________________________________________________________
ARDURADUNA___________________________________________________________________
HELBIDEA______________________________________________________________________
HIRIA______________________________LURRALDEA_________________________________
EMAIL_________________________________TELEFONOA_________________FAX_________

IZENA

ABIZENAK

JAIOTZE DATA

