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Izen abizenak edo entitatearen izena

NAN-IFK

Euskara

Zein hizkuntza erabili nahi duzu Udalarekiko harremanetan?

Gaztelania

ORDEZKARIA
Ordezkariaren izena eta bi abizenak

NAN

JAKINARAZPENAK
Paperean

Jakinarazpen elektronikoa
Telefono zk. 

e-posta (beharrezkoa jakinarazpen elektronikorako)
Kalea

Zk.

Posta kodea

Jakinarazpenak nori bidali?

Solairua

Herria

Aldea
Lurraldea

Titularrari

Ordezkariari

LANPOSTU HONETARA / HAUETARA AURKEZTEN DA:
Zuzendaria

Begiralea

Zaintzako begiralea

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
Aisialdiko zuzendari titulua edo baliokidea
Aisialdiko begirale titulua
Esperientziaren ziurtagiriak
Ikastaroen ziurtagiriak
Aurreko urtean aurkeztu nituen dokumentuak eta berriak gehitzen ditut

IKASKETAK
Azaldu hemen eskuratuta duzun titulazioa edo zer ikasten ari zaren eta zein maila:

AUKERATU ADIN TARTEA
Begirale edo/eta zaintzaile/hezitzaile moduan lan egitea hautatu baduzu, aukeratu nahiago duzun adin tartea. Hutsik
uzten baduzu, berdin zaizula ulertuko da eta zuzendaritzak erabakiko du zein talde esleitu. Modu berean, adin tarte
baterako eskari asko badaude, zuzendaritzak erabakiko du. (lehentasunaren arabera zenbakiak jarri: 1etik -lehenengoa4ra -azkena-)
Zaintzako begiralea
HH2-HH3 (2-4 urte)

HH 4-5 (4-6 urte)

LH 1-2 (6-8 urte)

LH 3-4 (8-10 urte)

OHARRA: kontuan izan egiten duzun aukeraketa orientagarria dela eta haur-taldeak banatzerakoan, zerbitzuen
beharrak, izangaiaren ezaugarriak eta lortutako puntuazioa hartuko dira kontuan eta hiru aldagai horien arabera
esleituko dira taldeak.

DATUEN EGIAZTAPENA
Legazpiko Udalak zuzenean egiaztatuko ditu sektore publikoko edozein erakundetan behar diren datuak, oinarri
orokorretan eta diru-laguntzen deialdian eskatzen diren betekizunak egiaztatzeko.

Aurka nago eta, beraz, eskatutako dokumentazioa aurkezten dut.

BITARTEKOTZAKO PLATAFORMATIK ESKATUKO DIREN ZERBITZUAK ETA BESTE MINISTRAZIOAK
Justizia Ministerioa - Sexu-Delituengatik Aurrekaririk ez izatearen kontsulta
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra - Lan-Ibilbidea kontsultatzeko zerbitzua.
Eusko Jaurlaritza - Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Profilen kontsulta (altuena)
Hezkuntza departamentua – Unibertsitateko titulu ofizialen kontsulta
Hezkuntza departamentua – Unibertsitatez kanpoko titulu ofizialen kontsulta

OHARRAK

Behean sinatzen duenak, eskaera honi dagokion deialdian onartua izatea ESKATZEN DU, eta bertan azaltzen diren
datuak egiazkoak direla eta eskatutako baldintzak betetzen dituela BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan agiri original bidez
justifikatuko duela hitz ematen duelarik.

Data

Sinadura

Inprimaki honetako datuak udal eskumenen jardunean jaso dira dagokion prozedura egoki kudeatzeko, eta, legez
beharrezkoa bada, datuok egiaztatu edo osatu ahal izango dira beste Herri Administrazioei kontsultatuz. Datu hauek
Legazpiko Udalaren Informazio Sisteman sartuko dira, eta hirugarrenei utzi ahal izango zaizkie datu pertsonalak
babesteko legerian aurreikusitako kasuetan bakarrik. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta aurka
egiteko eskubideak erabiltzeko, jo HAZera (Herritarren Arreta Zerbitzua) edo Udalaren Egoitza Elektronikora
(https://egoitza.legazpi.eus helbidean). Erreklamazioa aurkezteko aukera ere baduzu: Legazpiko Udaleko Datuak
Babesteko Ordezkariaren aurrean (dpd@legazpi.eus posta elektronikoan) edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoan
(www.avpd.euskadi.eus helbidean).

