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Administrarien Mintegia 
2016-09-20ko akta 

 
 
TOKIA: Durangoko Landako gunean 
ORDUA: Goizeko 9:30etan 
 
PARTAIDEAK 
 

Laburpena 
LURRALDEA Ikastolak Partaide-kopurua 
Araba 5 6 
Bizkaia 17 19 
Gipuzkoa 22 25 
GUZTIRA 44 50 
 
 
Ikastolen Elkarteko antolatzaileak: Patxi X. Olabarria eta Martin Etxeberria. 
 

LAN-ZERRENDA 
 

1. Aurreko aktaren  irakurketa eta onarpena  
2. Azken deialdi eta diru-laguntzen informazioa 
3. Batzuk: 

• Diru-laguntzen egungo egoera 
• Tripartita Fundazioko faktura 
• IKT arloko berriak 
• 2016-17 ikasturteko mintegiako egutegia 
• Ikasturte berrirako datu eskaera 

4. Lan Arloa 
5. Hezkuntza Administrazioa 
6. Galdera eskaerak 

 
 
 
 
1. Aurreko aktaren onarpena 

 
Aurreko mintegiko aktaren laburpen bat irakurri zen eta onartua izan zen. 
 

2. Azken deialdi eta diru-laguntzen informazioa 
 

Atal honetan, azken hilabetean argitaratutako deialdi eta ebazpenen berri 
eman zen: 
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• EHAA 2016/06/30: Irakaskuntza kooperatibei deialdia 
• EHAA 2016/07/15: Hez. Ber. irekia deialdia 
• EJ 2016/07/21: Hezkidetza Ebazpena 
• EHAA 2016/07/22: Giroa euskalduntzeko 16/17 deialdia 
• EHAA 2016/08/04: Ikasleen mugikortasun deialdia 
• EHAA 2016/08/16: Sare Hezkuntza deialdia 
• EHAA 2016/08/22: Banakako garraio laguntza 

 
Bestalde, epe berdinaren barruan Hezkuntza Sailaren azken ordainketen 

inguruan, Kontzertuak noiz kobratzea aurreikusten den eta Ulibarri programaren 
ordainketa noiz gauzatuko den jakitea eskatu zen. 

Era berean, 2016-17 ikasturterako Sare Hezkuntza deialdiaren inguruan 
ere zenbait berri aipatu ziren, nahiz eta gaia Zuzendarien Mintegian sakontasun 
handiagorekin jorratuko dela adierazi. Deialdiaren eskaera EHIk bideratu du 
ikastolen taldearen izenean. Iazko deialdia bezala, aurtengoa ere, ez da egokia 
EHIren iritziz eta IKTen inguruan ikastolen dituzten beharrei erantzun integrala 
eta egonkorra ematea eskatu zaio Eusko Jaurlaritzari. Bien bitartean, eta 
aurtengo deialdiari begira, Heldutasun Teknologikoaren ziurtagiriak pisua hartu 
du (eskaeren balorazioan %50eko ponderazioa izango du) eta horrek denon 
arteko hausnarketa bat eskatuko du. 

 
3. Batzuk 

 
 2016-17ko datu eskaera. 

Ikastolei, ikasturteko hasierako datuak iraila amaitu baino lehen sartu eta 
osatu behar dituztela oroitarazi zaie. Izan ere, honen berri ekaineko azken 
mintegian eman zen, uztailan mezua bidali zen eta irailaren hasieran berriz beste 
mezu bat bidali zen. 

Zehazki, bi atal bete behar dira aipatu zen: 

• Ikastolaren datuak, www.ikastola.eus webgunetik: ikasleak, 
karguak eta EHIrekin hitzartutako zerbitzuak. 

• Ikastolaren langileen datuak, Drive bitartez: Tripartita fundazioa eta 
aseguruentzat. 

 
 Tripartita Fundazioa 

Berri berezirik ez gai honi dagokionez. Berri bakarra, gai honen tramitazioa 
eramaten duen Zuberoa Beola lankidea baja egoera luze batean dagoela. EHI 
barruan funtzioen berrantolaketa bat bideratu bitartean, Martin Etxeberriak 
eramango du gaia. Hori dela eta, ikastola bakoitzak (Tripartitako %30a erabiliz) 
bere ikastaro propioak antolatzeko garaian,  komunikazio, eskaera informazioak 
Martini helarazi behar dizkiotela adierazi zen. 

 
 IKT arloko informazioa 
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Alexiaren inguruko hainbat ikastaro berri antolatu dira iraileko bigarren 
erdialdetik hasita, eta mintegiko partaideei, interesaturik egonez gero, garaiz 
izena emateko eskatu zitzaien. 

Bestalde, azkeneko mintegian aurreratu eta argitu zen moduan, 2016-17 
ikasturtean ere IKT Dinamizatzaileen Mintegia antolatu egingo dela adierazi zen. 
Horren egutegia eta mintegi-moldea oraindik erabat zehaztu gabe daude eta 
ahalik eta lasterren emango da informazio osatua. 

Azkenik, hau ere aurreko ikasturtearen amaieran aurreratu zen moduan, 
ERKIDE Irakaskuntzatik ikastola guztietara IKT kosteen inguruko galdetegia 
bidaliko dela jakinarazi zen. Aurrez garatu izan diren hainbat galdetegiekin 
bezala, galdetegi honen helburua Eusko Jaurlaritzarekin eraman beharreko 
balizko negoziaketa baten aurrean azterketa sendo eta fidagarria edukitzea da. 

 
 Formazio saioak 

ERKIDEtik eta EHItik formazio saioen proposamenak iritsiko zaizkiela 
adierazi zen. ERKIDEtik dagoeneko zenbait bidali dira, eta EHItik, formazioak 
bere horretan itxi aurretik mintegiko partaideekin kontraste bilera bat burutu nahi 
dela aurreratu zen. Izan ere, aurreko bileran adierazi zen bezala, ikasturte 
honetan “Hausnarketarako taldeak” sortu nahi dira, talde txikietan eta seguruena 
lurraldeka antolaturik. Hauen helburua, formazioaz gain, Mintegiaren edukiak 
partaideen nahi eta kezketara hobeto egokitzea da. Saiakera bat egingo da 
beraz, eta lehendabiziko bilera Bizkaiko lurraldean burutzea aurreikusten da, 
urriaren 4ean. 

 
 Beste zenbait 

Atal honetan, bi gai aipatu ziren. alde batetik, Ikastolen Ikasturte hasierako 
Ekitaldia larunbatean burutuko dela, Hernaniko Orona-Ideo eraikinean, 
“Berritzen, Hobetzeko” lelopean. Ikastola guztiak eta mintegikideak bertaratzeko 
gonbitea luzatu zen. 

Bestalde, 2017rako Elkartasun Kutxaren Batzarra azaroaren 24ean Orion 
ospatuko dela aurreratu zen. Urtero moduan, 2015/16 ekitaldiko kudeaketa 
ekonomikoaren txostena eta 2017rako laguntza-eskaeren banaketa 
proposamenaren txostenak bertan aurkeztuko dira, bazkideek onarpena eman 
diezaieten. 

 
4. Lan Arloa 
 

Lan arloan, behin-behineko kontratuen kalte-ordainen inguruan azken 
egunetan egondako sententziak ze eragin izan ditzaken adi egon beharko dela 
adierazi zen. Estatu mailan dagoen egoera politiko nahasia aintzat hartuta ere, 
etorkizun batean kontratu motetan aldaketak egotea ez litzateke baztertu behar.  

Lan-ikuskaritza ere aktibo dagoela ohartarazi zen. Izan ere, zenbait 
ikastoletan, langile-plantilaren %2ak elbarritasun ziurtagiria izan behar duenaren 
legearen inguruko ikuskaritza abian jarri dute. Ikastola bakoitzak bere egoera 
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zein den aztertzeko eta beharrezko neurriak hartzeko gomendatu da beraz. 
Azkenik, adingabekoekin lan egin ahal izateko sexu-delituekin lotutako 

aurrekari penalik ez dagoenaren ziurtagiria ikastola guztiak langile guztientzat 
bideratzeko betebeharra dutela gogorarazi zen. Hau zenbateko maiztasunarekin 
berritu behar ote den zalantzak azaldu ziren puntu honetan, baina oraingoz 
ziurtagira eskatu eta beste pausurik ez ematek aholkatu zen.  

 
 

5. Hezkuntza Administrazioa 
 

Iazko ikasturtearen amaieran airean geratu ziren hainbat puntu, talde 
ikuspegitik, positibotik gauzatu direla adierazi zen. Izan ere, Kontzertazioa eta 
Planifikazioaren emaitza orokorrak, talde ikuspegitik, aldekoak izan dira eta 
normaltasunez garatu dira.  

Hezkuntza Bereziko gela irekien deialdiari buruz, honen kudeaketa, batez 
ere epeei dagokionean, EHIren aldetik negatiboki baloratzen dela adierazi zen, 
ikastolak eta ikastoletako langileak kinka batean jarri zituelako uztailan. Zorionez, 
nolanahi ere, azkenean berauen emaitzak positiboak izan dira talde ikuspegitik. 

Azkenik, Heziketa Bereziko Laguntzaileen gaiari dagokionean, lurraldeka 
zenbait gora behera eman diren arren, iazko ikasturtearekin alderatuz talde 
bezala 10 ordu gehiago lortu direla aipatu zen. Beraz, alor hau ere positiboki 
baloratzen dela. 

Azkenik, une honetan kezkagarria izan daitekeen puntu bat aipatu zen: 
ordezkapenen ratioa 2016ko irailetik aurrera %3tik %4ra igotzeko Eusko 
Jaurlaritzak hartu zuen konpromisoa. Iaz ez bezala, erabaki honi buruz abuztuan 
ez da inon ezer argitaratu eta horrek kezka sortu du. Aurrekontuetan ratioaren 
igoera hau jasota dago, baina “aukera” bezala. Horri gaur egungo indefinizio 
politikoa gehituz (hauteskundeak eta Eusko Jaurlaritzaren balizko osaketa berri 
bat), zalantzak sortzen dituzte. Gai honi jarraipen berezia egin beharko zaio, arlo 
laboralarekin estuki lotuta baitago. 

 
6. Galdera eskaerak 

 
 

Atal honetan ez zen galdera berririk sortu. 
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