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LABURPEN-FITXA
 
LANBIDE HEZIKETAKO HEZIKETA-ZIKLOAK ESKAINTZA PARTZIALEAN IRAKASTEKO BAIMENA ETA, BERE KASUAN, DIRU-LAGUNTZA
2019-2020 IKASTURTEA
ESKATZEN DUT:
Ondoko prestakuntza proposamena aurkezten dut:
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Formación Profesional
HEZKUNTZA SAILA
Lanbide Heziketako Sailburuordetza
 
Lanbide arloak
Heziketa zikloak
Maila 
(Erdia/Gaineko)
Lanbide-moduluak
Iraupen finkoak
Asteko ikastor-
duak
Ikasle kopurua
Aurrekontua (*)
(*) Finantzaketa eskatzen denean bakarrik bete.
Langileak
Funtzionamendua
Guztira
(*) Finantzaketa eskatzen denean bakarrik bete.
Erantzukizunpeko adierazpenak
Berariazko adierazpenak
Ikastetxeak heziketa-ziklo hori irakasteko baimena daukala.
Klaustroak heziketa-zikloen eskaintza partziala eta ondoriozko jarduerak ezagutzen dituela eta proiektu horrek ikastetxearen barne-antolakuntzan izan dezakeen ondorioaren erantzukizuna bere gain hartzen duela.
Ikastetxeak proiektua egiteko behar diren neurriak hartzeko eta ikastetxearen Urteko Plangintzan sartzeko konpromisoa hartzen duela, onartzen bada.
Erabakian kontuan hartutako baldintzetako eragiten dien edozein zirkunstantzia aldatuz gero, aldaketa hori jakinarazteko konpromisoa bere gain hartzen duela.
Aitortzen dut:
Erantzukizunpeko adierazpenak
Bateragarritasun-adierazpena
Benetakoak direla eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.
Bestelako adierazpenak
1 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak seigarren azken xedapenean dioenaren arabera.
Ez dagoela diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko1 lege-debekuen eraginpean.
Egunean egon beharko du diru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharretan.
Ez daukala diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiborik.
Aitortzen dut:
○
○
○
●
●
Erakunde eskatzailea(k):
Berariazko adierazpenak
Ikastetxeak heziketa-ziklo hori irakasteko baimena daukala.
Klaustroak heziketa-zikloen eskaintza partziala eta ondoriozko jarduerak ezagutzen dituela eta proiektu horrek ikastetxearen barne-antolakuntzan izan dezakeen ondorioaren erantzukizuna bere gain hartzen duela.
Ikastetxeak proiektua egiteko behar diren neurriak hartzeko eta ikastetxearen Urteko Plangintzan sartzeko konpromisoa hartzen duela, onartzen bada.
Erabakian kontuan hartutako baldintzetako eragiten dien edozein zirkunstantzia aldatuz gero, aldaketa hori jakinarazteko konpromisoa bere gain hartzen duela.
Aitortzen dut:
Betetzen dituela indarreko legediak laguntza hauek jasotzeko ezarritako baldintzak.
○
Ordezkaritza Organo Gorena eskabidearekin bat datorrela. Halaber, aurkeztutako eskaintza ezagutzen eta onartzen duela eta proiektua egiteko behar diren neurriak hartzeko eta ikastetxearen Urteko Plangintzan sartzeko konpromisoa hartzen duela, onartzen bada.
Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuei 2019-2020ko ikasturtean Lanbide Heziketako heziketa-zikoak eskaintza partzialean irakasteko baimena eta, hala badagokio, diru-laguntza eska dezaten dei egin eta haren finantzaketak arautzen duen prozeduraren organo kudeatzaileek prozedurarekin lotutako prestakuntza-eskaintzak antolatzeko eta prozedura kudeatzeko erabiliko dituzte eskabideetan jasotako datu pertsonalak, hala xedatuta baitago Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan. Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta transferitzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, bai eta datuak tratatuak izateko mugak ezartzeko eta tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. Horretarako, idazki bat igorri behar dute Hezkuntza Saileko Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzara (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).
○
Entitate eskatzaileak badakiela eskatutako diru-laguntza bateraezina dela edozein erakunde edo entitate publikok zein pribatuk helburu berdina lortzeko emandako beste laguntzekin. 
○
Entitate eskatzaileak baimena ematen diola Plangintza eta Antolaketako Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla.
○
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