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IKASTETXEAN GARATZEN DIREN HIZKUNTZA INDARTZEKO PROGRAMEN DESKRIBAPENA
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Educación
Dirección de Innovación Educativa
HEZKUNTZA SAILA
Hezkuntza Sailburuordetza
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza
1.- Irakasleak
Programa zk.
Arduraduna: Irakaslearen izen-abizenak
Zenbat ordu astean
Hasiera data
Urtea/hila/eguna
Amaiera data
Urtea/hila/eguna
Programaren ondoriozko banakako ordainsaria1
Hilekoa
Programa osoa
Guztira
1 Programaren ondoriozko banakako ordainsaria: oinarrizko soldata, kargu-osagarria, irakaskuntzako eta/edo karguko antzinatasuna, aparteko ordainsaria, kontingentzia arruntak, langabezia, PFEZ, enpresa-kuota eta bestelako soldata-osagarriak. 
 
Eskola Kontseiluaren edo ikastetxeko organo eskudunaren ziurtagiria erantsi behar da.
Irakasleen titulazioen eta indarrean diren lan-kontratuen kopiak erantsi behar dira, salbu eta dokumentazio hori jadanik Administrazioaren esku badago. Kasu horretan, irakasle bakoitzeko zer dokumentu mota den adieraziko da (titulazioa, euskara titulua eta/edo indarrean den lan-kontratua), bai eta zer prozeduratan aurkeztu ziren ere.
 
Irakaslearen izen-abizenak
Dokumentu mota
Dokumentua zer prozeduratan aurkeztu zen
2.- Ikasleak
EAEko hizkuntza ofizialak jakin gabe Euskal Hezkuntza Sisteman (2018/01/01etik aurrera) sartu berri diren ikasleen zerrenda
AID
Izen-abizenak
Jaiotza-data
Jatorrizko herrialdea
Zer hizkuntza hitz egiten duen
Gazteania-maila
Euskara-maila
Noiz sartu zen euskal hezkuntza- sisteman
Zein mailatan matrikulatu den
3.- Programako programazio didaktikoa
8.2.1.3144.1.471865.466488
Ikastetxean hizkuntza indartzeko garatzen diren programen deskribapena
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