
 
IKASTETXEKO 2030 AGENDA BATZORDEAREN ANTOLAKETA 

JESUITINAS DONOSTIA  
Jesuitinas Donostiako (JD) Agenda 2030 Batzordea Organo kolegiatua da, eta Eskolako Agenda 21 

proiektuaren ordezkari gisa ezartzen da. Ikastetxeko hezkuntza-eragileek eta langileek parte hartzen 

dute: gurasoek, ikasleek, hezitzaileek, zuzendaritzak, gainerako langileek, etab. 

 

 

Batzordearen ordezkaritza eta osaera honela ezartzen dira: 
- JDko A30 proiektua dinamizatzeko taldea, bi irakasleek osatzen dute. Horietako bat Agenda 2030 

Batzordeko koordinatzailea izango da. Era berean, Cristina Enea Fundazioak antolatutako Donostiako 

Eskola A21eko koordinatzaileen bileretara joango da. 

 

- JDko nahi duen edozein ikaslek parte hartu ahal izango du, LHko hirugarren ziklotik aurrera.  

 

- Zuzendaritza-taldeko ordezkari bat (etapako koordinatzailea, pastorala, etab.). 

 

- Ikastetxeko zuzendaria. 

 

- Ikastetxeko familien bi ordezkari 

 

- Ikastetxeko irakasle ez diren langileen ordezkari bat. 

 

- Era berean, JDko hezkuntza-komunitateko beste edozein pertsonak ere parte hartu ahal izango du, 

hala nahi badu, eztabaidetan Agenda 2030 Batzordeko beste edozeinek bezala parte hartu ahal izateko, 

baina botoa emateko gaitasunik gabe. 

 

 

Donostiako Jesuitinasen 2030 Agenda Batzordearen funtzionamendua 
Agenda 2030 Batzordearen eskumen orokorrak honako hauek dira: 

• Garapen iraunkorrerako hezkuntza, tokiko ingurunearen ezagutza (soziala eta ingurumenekoa) eta 

hezkuntza-komunitateko kide guztien lankidetza sustatzea, gizarte bidezkoagoa, demokratikoagoa eta 

iraunkorragoa lortzeko. 

 

• Eskolako 2030 Agendaren proiektuaren gidalerroak markatzea, bai eta haren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea ere, hartutako konpromisoei eta egindako hobekuntza-proposamenei dagokienez. 

 

• Modu autonomoan antolatzea, aldez aurretik ikastetxeko A30eko proiektuko gaiak eztabaidatzeko. 

Ikasleen ordezkariek biltzeko aukera izango dute, zehaztutako espazio eta denborekin, betiere Agenda 

2030 Batzordeko koordinatzaileari jakinarazi ondoren, jolasaldietan. 

 

Agenda 2030 Batzordeko koordinatzaileak proposatuta, gutxienez bi bilera egingo dira ikasturte 

bakoitzean: bat lehen hiruhilekoan egingo da, eta bigarrena hirugarren hiruhilekoaren amaieran. Bilerak 

asteartean 11: 15-12: 15 egingo dira. 

 

 

Deialdietan puntu hauek markatuko dira: 



 
• Agenda 2030 Batzordeak proposatutako Ingurumen Ekintzako Plana onartzea ikasturte 

bakoitzeko lehen hiruhilekoan. Txostenean honako hauek jasoko dira: diagnostikoa, helburuak 

eta estrategiak, ekintzak eta jarduerak (ekintza-plana) eta ingurumenari buruzko adierazleak. 

 

• Ekintza-planaren jarraipena egitea hirugarren hiruhilekoan, haren ebaluazioa eginez. Era 

berean, ikastetxearen ingurumen-jarduera etengabe hobetzeko proposamenak aurkeztuko 

dira, eta hurrengo ikasturterako jarraibide orokorrak finkatuko dira. 


