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Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak gure fitxategietan sartuta daudela jakinarazten dizugu. Fitxategiak Datuak Babesteko Agentzian aitortu ditugu eta datuen segurtasuna 

bermatzeko neurriak ezarri ditugu.Fitxategien erantzulea ELEIZALDE IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Arene 
Auzoa 6 4830 Bermeo, helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera. 

Bermeo, 2018ko maiatzaren 22a 

 

Guraso agurgarriok: 

18-19 ikasturtera begira eta zuen eskakizunei jarraiki, liburu eskaria egiteko zenbait bide proposatzen 

dizkizuegu.  

1. Liburu DENAK,  zuek lortzeko aukeraz baliatzea ( beheko zerrendan dituzue lortu beharreko 

liburuak). 

2. Liburu DENAK, ikastolaren bitartez eskatzea ( Elkar argitaletxean %25 deskontua lortzen du 

ikastolak).  

 

Ikasturte honetan zuen erantzuna  on line jasoko dugu eta horretarako hemen azaltzen zaizkizue 

eman beharreko pausuak.  

Ikastolako web orrian HEZKUNTZA atalean, etapa bakoitzerako zerrenda eta galdetegia duzue. Denok 

bete behar duzue galdetegia ( Liburuak gurekin edo zuen kabuz hartzen badituzue ere). 

Atala honetan, ikasleak behar dituen liburuen zerrenda ere aurkitu duzue, erosketa, zuen kabuz egitea 

erabakitzen baduzue. 

 

 

Erantzunak maiatzaren 29rako behar ditugu. Data honetatik aurrera, ikastolak ez du eskari berririk 

onartuko.  

 

A petición de algunos padres y madres, os proponemos una forma diferente de conseguir los libros del curso 18-19. 

Podréis conseguir TODOS los libros por vuestra cuenta o TODOS los libros a través de la ikastola. Elegid la forma en 

la que realizareis el pedido del material en el cuestionario que encontrareis en la sección HEZKUNTZA de nuestra 

página web. TOD@S tenéis que rellenar el cuestionario. En la página web, tenéis la lista de los libros que necesitáis 

si decidís conseguirlos por vuestra cuenta. 

Respondernos  antes del día 29 de mayo. Después de esa fecha, la ikastola no hará ningún pedido nuevo. 
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