
 
 

5. eredua: ikasleak irakasleen gaietarako eskumena duen Errektoreordetzari aurkeztutako 
kexa idatzia.  

1. ORRIA: 

………………………..jn./and. 

Irakasleen Errektoreordetza  

 

Errektoreorde agurgarria:  
 

Idatzi hau bidaltzen dizut, nire izenean eta eskubidearen jardunean, ………… Ikastegian 
gaiak ematen dituzten irakasleek beren irakaskuntza-betebeharrak bete ez dituztela  
jakinarazteko. Gutun honi erantsitako dokumentuan azalpen zehatzak ematen dira. 
Kexa hori Ikastegiari jakinarazi zitzaion, data honetan: ………………….(kexen protokoloan 
ezarritako epea igarota, ikastegiak ez duelako erantzun / Ikastegiaren erantzuna 
asebete ez gaituelako). 
Hala, gertutakoa azaltzen duen dokumentua erantsi, eta modurik egokienean 
jarduteko eskatzen dizut, arazoa konpontze aldera. Bestalde, zigorren bat ezarri behar 
bada, arren eskatzen dizut erreserbatutako informazioa irekitzeko, irakasleak 
indarrean dagoen araudiaren arabera jardun duen argitu ahal izateko.  
 
Zure erantzunaren zain, jaso ezazu agurrik beroena,  
 

 

Leioan sinatzen dut 2017ko ………..(a)ren……………(ea)n, dagozkion 
xedeetarako. 


Sin.: ……………………………….. 
…………………………(e)ko ikaslea
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2. ORRIA: 

Nik (Izenak eta Abizenak), …………………………..............................………., …………………….. NAN zenbakidunak 

eta ………………………………………………………………………………………………………………….. helbidean bizi denak, 

adierazten dut ......................................... Ikastegian emandako ...................................... (titulua) ikaslea 

naizela, 

Eta honela jardun dut: 

Nire izenean 

Eta, hala badagokio, mailako eta taldeko ordezkari gisa, hauek izanik: ...........................(dokumentu 

bat erantsiko da, mailako eta taldeko ikasleen sinadurekin) 

 

Hala, gertutakoa azaltzen duen dokumentua erantsi, eta modurik egokienean jarduteko eskatzen dizut, 
arazoa konpontze aldera. Bestalde, zigorren bat ezarri behar bada, arren eskatzen dizut 
erreserbatutako informazioa irekitzeko, irakasleak indarrean dagoen araudiaren arabera jardun duen 
argitu ahal izateko.  
 

OSO GARRANTZITSUA:  

Helbide elektronikoa:…………………………….………………….…… 

Telefono-zenbakia:…………………………………. 
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3. ORRIA: 

Kexa bat aurkezten da, honi buruz:  

Irakaslearen izena: ……………………………………………………………………………………………jn./and.  

Irakasgaia:………………………………………………………………………………………………………………………  

Titulua: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ikastegia: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kexa mota: 

 Irakaskuntza                    Tutoretzak                    Ebaluazioa                                 Beste bat 
 
Adierazi kexatzeko arrazoia: 

 
Ez da eskola/azterketara etorri   Ebaluazio-sistema aldatu du 
   
Ez dago tutoretza-orduetan  Ez ditu notak argitaratu finkatutako epean (10 egun 

baliodun, azterketa egiten denetik) 
BESTELAKOAK 


Azalpen zehatza: 
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