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HNOS. LARRINAGA

INGURUGIRO ETA KALITATE HL POLITIKA
Gure Kalitate politika, "HL Kode etikoa" izenaz ezagutua, enpresa bere aktibitatea garatzeko izaera gida da, hau
jarraitzeaz, ondo egiten ari garena hobetzeko asmoz, gure Ikuspegia (gure helburuak) lortzen.
Hnos. Larrinagaren "Kode Etikoa" Zuzendaritzak ikastetxearen interes talde guztiekin jarraitu behar den
konportamendua definitzen du: ikasleekin, gurasoekin, eskola-langilekin, bazkide ereduekin, ile-apaindegia
eta eder-enpresekin... Betebehar hau, beharrezkoa da ikastetxearentzat bere jarduera arrakastatsua izan dadin,
talde honeekin konfidantza eta baloredun harremanak lortuz.
Hnos. Larrinagak konpromezu hau egiaztatu ahal du Kalitate eta Ingugiroaren gestio sistemaren garapen eta
inplantazioaren bidez, UNE en ISO 9001 eta UNE en ISO 14001 arauek ezarritakoaren arabera, honako
puntuetan oinarritutako politika jarraituz:
•

Pertsonen duintasuna errespetatzea, zuzenezko eta errespetuzko portaera, jarrera diskriminatzailei uko
eginez (sexua, erlijioa, adina, nazionalitatea ...)

•

Aplikatzen den araudi eta legeen betekizun konpromezua ikastetxearen aktibitateetan baita honeetan
parte hartzen dutenen aldez.

•

Objektibotasun profesionala, hartu behar diren erabakiak, egoerak eragin dezaken zalantzek alde batera
utzi, ikastetxe eta bere langileei kutsatu gabe.

•

Jarduera profesionala garatzearen erantzukizuna

•

Ikasleak gure jardueraren izatea dira, beraz, heziketarekin erlazionatutako ekintza guztiak
ikastetxearen pertsonen ardura da goi mailako kalitatearekin mantentzea, ezagutza teoriko,
praktikak eta izaeran bereziki arduratuz.
Ikastetxeak kontuan hartzen du, erlazio irekian oinarritutako pertsonen talde-lana, errespetua eta
elkarrekiko babesa eta komunikazio arina funtsezkoa da eta erabaki arduratsuak hartzeari laguntzen dio.
Ikastetxearen pertsonei osasun eta segurtasun neurri maximoak ziurtatuko dira lan inguruan.

•
•
•

Ikastetxearen aktibitateetan ingurugiroari kalte egiten dituen ariketak areagotu eta murriztu,
horretarako egin beharrako neurriak hartuz.

•

Ingurugiroan giza inpaktua murrizteko joera bultzatu, horretarako aktibitate eta tailer desberdinak
antolatuz, ikastetxearen hornitzaileei parte eginez.

•

Interes taldeekin komunikazio bideak ezarriko dira konpromezu hau adierazteko.

Jarraipen leiala egiteko ikastetxearen pertsona guztien (Zuzendaritza barne) konpromesu gaina hartzea
beharrezkoa da. Hau kalitate sistemaren ezartze egoki baten bitartez lortzen da. Beraz, Zuzendaritzaren lana da,
pertsonen heziketa jarraia bultzatzea, ezarritako jarraipenen betekuntza baieztatzea eta sistemaren berriztapena
ezarritako helburuetara iriztearren.
Helburuen eta islatutako printzipioen esparruan, Hnos. Larrinaga-k integratutako kalitatearen kudeaketa sistema
ezartzen du eta onartzen du bere betetzerako, interes-talde guztien konpromisoa eta parte-hartzea behar dituela eta
Sistema guztiaren aplikazio egokiarekin lortzen dela, zeinengatik Zuzendaritzaren kezka iraunkorra, pertsonalaren
jarraitutako heziketa, ezarritako antolamenduak betetzearen egiaztatzea eta hura aurrez ikusitako helburuen
lorpenera egokitzeko sistemaren gaurkotzea da. Ikastetxearen pertsonek aldaketak eta hobekuntzak adierazi
ahal dute, sistemaren hobekuntzaren alde.
Hnos. Larrinagako Zuzendaritzak HL Kalitatea Batzordean kalitate eta Ingurugiroaren sistema kudeatzeko
ardura ematen dio, hau da, sistema mantenduz, ordezkariek jarri, hala badagokio, neurriak hartzeko eta
beharrezko doikuntzak egin hobekuntza zuzendutariko pausuak emanez.
Ikastetxe osoa Kalitate eta Ingurugiro Politika hau betetzeko konpromesua izan beehar du, bere barnean
izan behar dute, honelako sistema bat beharrezkoa dela, hobekuntza jarrai bat lortzeko, .
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