
 
 

Administrari jaun-andre agurgarria: 
Datorren  irailaren  20an , ASTEARTEA, goizeko 10:00etan Durangoko Landako   
batzar gelan,   ikasturte berriko Administrarien Mintegiko iraileko bilera burutuko 
dugu, ondorengo lan-zerrendarekin : 
 

 G A I A K Denbora Nork 
 
1 
 

 Aurreko aktaren  irakurketa eta onarpena . 10:00 – 10:05 Martin Etxeberria 

 
2 
 

Azken deialdi eta diru-laguntzen informazioa 10:05 – 10:20 Martin Etxeberria 

 
3 
 

Batzuek : 
• Ikasturteko berriko datu eskaera. 
• Tripartita fundazioaz berriak. 
• IKT arloko berriak. 
• Formazio saioak. 
•  

10:20 - 10:40 Martin Etxeberria 
Patxi  Olabarria 
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Lan Arloa . 

 
10:40 – 10:50 Martin Etxeberria  

Patxi  Olabarria 
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Hezkuntza Administrazioa. 
 

10:50 – 11:10 Patxi  Olabarria 
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Galdera eskaerak 
 11:10– 11:20 Martin Etxeberria  

Patxi  Olabarria  

Donostian , 2016ko irailaren 13an 
Patxi Olabarria  
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, jakinarazten 
dizugu zure datu pertsonalak PRESTAKUNTZA fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak erakundeak antolatzen 
dituen prestakuntzen kudeaketa eta etorkizunean egiten diren ekintzen berri ematea direla. Datu horiek erakundeak 
sortzen dituen komunikazio tresnetan erabili ahalko dira eta administrazio publikoari eta bankuei laga ahalko zaizkie, 
goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen 
segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.  

Fitxategi horien erantzulea EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK EKE bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, 
aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako dblo-
lopd@ehi.ikastola.eus e-maileko helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera. 

2016-17 IKASTURTEA 
ADMINISTRARIEN MINTEGIA 

IRAILA 
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