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Ikastetxe eta Plangintzaren Zuzendaritza

II. ERANSKINA 
  

ZUZENDARIAK AUKERATZEKO PROZESUAN ONARTZEKO ESKABIDEA

ABIZENAK: IZENA:

NAN:

ko funtzionarioa denak, eta

 ikastetxean destinoa duenak,

Hezkuntza Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariak 
aukeratzeko eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoetan arduraduna izendatzeko eta kargutik kentzeko 
prozedura arautzen duen otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan – maiatzaren 8ko 61/2012, apirilaren 1eko 46/2014, 
abenduaren 5eko 262/2017, eta ekainaren 19ko 93/2018 Dekretuek aldatutakoan- ezarritakoaren arabera, 
  
Zuzendariak aukeratzeko prozesuan onartzea eskatzen du. 2020ko abenduaren 9ko Aginduak, Hezkuntza Saileko 
sailburuarenak, Hezkuntza Sailaren mendean dauden Unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan, 2021eko ekainaren 
30ean zuzendari postua hutsik geratuko den horietan, zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa konbokatzen 
duenak arautzen du prozesu hori.

Kodea:

Eskabidea aurkezten da ikastetxe honetarako:

Ikastetxea:

Udalerria: Lurralde Historikoa:

 a

KO HEZKUNTZAKO LURRALDE-ORDEZKARI JAUN/ANDEREA

Sinadura,

, 2021eko urtarrilaren



ALEGATUTAKO MERITUAK
A) Ikastetxe publikoetako zuzendaritza- edo koordinazio-karguak betetzea:

A.1.- Ikastetxe publikoetan zuzendari-kargua betetzea:

A.2.- Ikastetxe publikoetan zuzendariorde, ikasketaburu, eta idazkari karguak betetzea:

A.3.- Ikastetxe publikoetan zuzendari alboko, gaueko ikasketaburu, ikasketaburu alboko, idazkari alboko edo idazkariorde 
kargua betetzea: 

A.4.- Ikastetxe publikoetan mintegiburu, sailburu edo zikloko koordinatzaile kargua betetzea: 

B) Aurreko agintaldiren batean egindako zuzendari-lanarengatik balorazio positiboa izatea: 

C) Hezkuntza-ikuskatzaile gisa betetako lana: 

D) Bigarren Hezkuntzako Institutu bateko edo Goi Mailako Lanbide Heziketako Institutu Espezifiko bateko zuzendari 
izateko merezimendu-lehiaketetan, Bigarren Hezkuntzako Katedradunen Kidegokoa izatea; Hizkuntza Eskola Ofizial 
bateko zuzendari izateko merezimendu-lehiaketetan, Hizkuntza Eskola Ofizialeko Katedradunen Kidegokoa izatea; 
Diseinuko Goi Eskolako eta Arte Eskolako zuzendari izateko merezimendu-lehiaketetan, Arte Plastiko eta Diseinuko 
Katedradunen Kidegokoa izatea:

E) Zuzendu nahi duten ikastetxeak eskaintzen dituen irakaskuntzetakoren batean irakaskuntza zuzenean esperientzia 
izatea:

F) Zuzendu nahi den ikastetxean izandako esperientzia:

G) Unibertsitatez kanpoko edozein ikastetxe publikoetako ordezkaritza-organo gorenean irakasleen ordezkari hautetsi 
gisa izandako esperientzia:  

H) Hizkuntzak jakitea:

H.1.- Irakaskuntzako HE1 edo baliokidea egiaztatzea: 

H.2.- Irakaskuntzako HE2 edo baliokidea egiaztatzea:



H.3.- Hizkuntzetarako Erreferentziazko Europako Esparru Komunean definitutako B1 mailako edozein hizkuntzako – 
euskara eta gaztelania izan ezik- ziurtagiriak:

H.4.- Hizkuntzetarako Erreferentziazko Europako Esparru Komunean definitutako B2 mailako edozein hizkuntzako – 
euskara eta gaztelania izan ezik- ziurtagiriak: 

H.5.- Hizkuntzetarako Erreferentziazko Europako Esparru Komunean definitutako C1 mailako edozein hizkuntzako – 
euskara eta gaztelania izan ezik- ziurtagiriak: 

H.6.- Hizkuntzetarako Erreferentziazko Europako Esparru Komunean definitutako C2 mailako edozein hizkuntzako – 
euskara eta gaztelania izan ezik – ziurtagiriak: 

I) Unibertsitate-titulazioak:

I.1.- Doktore-tituluak: 

I.2.- Master-tituluak: 

I.3.- Gradorako, Lizentziaturako, Ingeniaritzako, Arkitekturako edo, ondorio guztietako, legez baliokide aitortutako 
tituluak, parte hartzen deneko Kidegoan sartzeko alegatu den titulua izan ezik: 

I.4.- Diplomatura, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura Teknikoa edo, ondorio guztietako, legez baliokide aitortutako 
tituluak, parte hartzen deneko Kidegoan sartzeko alegatu den titulua izan ezik, baita aurreko atalan baloratu ez den 
Lizentziatura, Arkitektura edo Ingeniaritzako lehen zikloari dagozkion ikasketak ere:

I.5.- Urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuak araututako master-titulu ofizialak: 

J) Ikastetxeen kudeaketa eta zuzendaritza, hezikidetza edo emakumeen eta gizonen berdintasunarekin lotutako 
prestakuntza-jarduera eta argitalpenak:

J.1.- Hautagaiak bakarrik egindako ikastetxeen kudeaketa, antolakuntza eta zuzendaritzarekin lotutako argitalpenak: 

J.2.- Hautagaiak bakarrik egindako hezikidetza edo hezkuntza-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasunarekin 
lotutako argitalpenak:



J.3.- Hautagaiak beste hainbat lagunekin batera egindako ikastetxeen kudeaketa, antolakuntza eta zuzendaritzarekin 
lotutako argitalpenak:

J.4.- Hautagaiak beste hainbat lagunekin batera egindako hezikidetza edo hezkuntza-eremuan emakumeen eta gizonen 
berdintasunarekin lotutako argitalpenak: 

J.5.- Hautagaiak irakasle, txostengile edo koordinatzaile gisa jardunda, ikastetxeen kudeaketa, antolakuntza eta 
zuzendaritzarekin lotuta, herri-administrazioek edo unibertsitateek antolatu edo homologatutako 20 orduko (gutxienez) 
prestakuntza- edo ikastaro-jarduerak:  

J.6.- Hautagaiak irakasle, txostengile edo koordinatzaile gisa jardunda, hezikidetza edo hezkuntza-eremuan emakumeen 
eta gizonen berdintasunarekin lotuta, herri-administrazioek edo unibertsitateek antolatu edo homologatutako 20 orduko 
(gutxienez) prestakuntza- edo ikastaro-jarduerak:

J.7.- Ikastetxeen kudeaketa, antolakuntza eta zuzendaritzarekin lotuta, herriadministrazioek edo unibertsitateek antolatu 
edo homologatutako 40 orduko (gutxienez) prestakuntza- edo ikastaro-jarduerak:

J.8.- Hezikidetza edo hezkuntza-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasunarekin lotuta, herri-administrazioek edo 
unibertsitateek antolatu edo homologatutako 40 orduko (gutxienez) prestakuntza- edo ikastaro-jarduerak:
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