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IKASTETXEAN GARATZEN DIREN HIZKUNTZA INDARTZEKO PROGRAMEN DESKRIBAPENA
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HEZKUNTZA SAILA
Hezkuntza Sailburuordetza
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza
1.- Irakasleak
Programa zk.
Arduraduna: Irakaslearen izen-abizenak
Asteko ordu-kopurua
Hasiera data
Urtea/hilabetea/eguna
Amaiera data
Urtea/hilabetea/eguna
Programarengatiko banakako ordainsaria1
Hilerokoa
Programa osoan
Guztira
1 Programarengatiko banan-banako ordainsaria: oinarrizko soldata, kargu-osagarria, antzinatasuna irakasten eta/edo karguan, aparteko ordainsaria, gertakizun arruntak, lagabezia, PFEZ, enpresa-kuota  eta soldatako beste osagarri batzuk.
 
Eskola Kontseiluaren edo ikastetxeko organo eskudunaren ziurtagiria eransten da.
Irakasleen titulazioaren eta indarrean den lan-kontratuaren kopiak erantsiko dira, salbu eta dokumentazio hori dagoeneko Administrazioaren esku egon. Kasu horretan, irakasle bakoitzak adieraziko du dokumentu mota (titulazioa, euskara titulua eta/edo indarreran den lan-kontratua) eta zein prozeduratan aurkeztu zuen.
Irakaslearen izen-abizenak
Dokumentu mota
Zein prozeduratan aurkeztu zuen dokumentua
2.- Ikasleak
EAEko hizkuntza ofizilak jakin gabe, euskal hezkuntza sisteman hasi berri diren (2016/01/01etik aurrera) ikasleen zerrenda
Izen-abizenak
Jaioteguna
Jatorrizko herrialdea
Dakizkien hizkuntzak
Gazteleran maila
Maila euskaran
Noiz sartu zen euskal hezkuntza sisteman
Zein mailatan dagoen matrikulatuta
3.- Programako programazio didaktikoa
8.2.1.3144.1.471865.466488
Ikastetxean hizkuntza indartzeko garatzen diren programen deskribapena
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