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Urrutiko intxaurrak hamalau...

Aldarrikapenak Enpresaren akordioa STEILASen irakurketa

Haurreskolak Partzuergorako bideragarritasuna/etorkizuna bermatzeko neurriak

Haurreskolen doakotasunean
urratsak

EZ DAGO PROPOSAMEN ZEHATZIK

Funtsezkoak dira langileen eta zerbitzuen etorkizuna bermatzeko. 
Edukiz gabeko esaldi batean jaso dituzte akordioan:

“Haurreskolak Partzuergoaren bideragarritasunari begira beharrezkoa 
den hausnarketa planteatzea”

Hezkuntza Sailean integratzea

Matrikulazioa igotzeko
neurriak

Langileen egonkortasuna

- Kudeaketako langileentzatLEP bat 2019-2020 ikasturtean 
(20 lanpostu).

- Hezitzaileei dagokigunez: “Hezitzaileen beharren azterketari 
ekin eta Lan Eskaintza Publiko baten deialdia zehazteko 
prozedura martxan jarriko da”.

- Hezitzaileen desplazamenduak saihesteko “aterabideak 
aztertuko dira”.

Hezitzaileen  behin  behinekotasun  tasa  jaisteko  neurriek  ez  dute
inongo zehaztasunik eta  aukera hau beharren araberako azterketa
baten  menpe  geratzen  da.  Beraz,  ezin  da  ziurtatu  LEPa  aurrera
eramango denik ez eta desplazamenduak ekidingo direnik.

STEILASek egindako  eskaeran  300 lanpostura arteko LEPa egitea
jasotzen genuen, gaur egungo egoerari buelta emateko.

Krisiaren aitzakiaz INPOSATUTAKO neurriak

Familia guztiek 8 orduko
zerbitzua jaso ahal izatea,
haurreskola txikiak barne

2018ko irailean jarriko dute indarrean eta, aurten eskaera 
egongo balitz, ahaleginak egingo dituzte.

Hartu beharreko neurria: familien aukera berdintasuna bermatzeko 
oinarria.

Bajak ez zigortzea
Salbuespeneko egoeratan (%100a kobratzea posible 
dugunetan), ez da beharrezkoa izango ziurtagiria 5 eguneko 
epean bidaltzea.

Lotsagarrria da Enpresak berak aldebakarrez eta bere kudeaketa 
errazteko hartutako erabaki bat bertan behera uzteko akordio 
honetako aldagai inportantea bezala bihurtzea. 

Langileen lan baldintzak hobetzeko

Ordezkapenak, baimenak eta
lizentziak lehenengo egunetik

ordezkatzea

Haurren bertaratze orririk gabe hezitzaileen ordezkapenak 
lehenengo egunetik egitea adosten da.

Dagoeneko indarrean egon beharko litzatekeen neurri onuragarria.

Koordinatzaileen egoerak

1.- Koordinatzaile ordeek plusa jasotzeko eskubidea izango dute 
15 egun natural jarraian eginkizunak betetzen ditutenean.

2.- Koordinazio liberazio orduak: 6. gela erdi beteta 
dagoenean lanaldi erdia eta 8. gela erdi beteta dagoenean 
lanaldi osoa.

3.- Koordinazio lanetarako dedikazio orduen proportzioaz hitz 
egiteko konpromisoa hartzen da.

Egindako eskaintzak ez dira nahikoak: 

1.- Egindako lana lehenengo egunetik saritua izan behar da, eta ez 
15 egun pasa ondoren. 

2.- Lana suposatzen duena ez da haur bat gehiago gela batean egotea 
baizik eta gela bera martxan jartzea (gela prestatu, eskolako ordutegiak
eta erritmoak egokitu...).

3.- Berriz ere, zehaztapenik gabeko hitzak.

Ordezkoen araudiaren
eguneraketa

Araudi berria 2018ko apirilean zerrenda berriarekin batera 
indarrean jarriko da

STEILAS sindikatuak Ordezkoen Araudiari eginiko ekarpen 
funtsezkoenak ez dira kontuan hartu eta, gainera, hezitzaileen 
behin behinekotasun tasa jaisteko neurri errealak hartu ez direnez, gaur
egungo langileen prekarietate egoera kudeatzen jarraitzeko tresna 
bat izaten jarraituko du.

Errelebo kontratua
EZ DAGO PROPOSAMEN ZEHATZIK
Zahartze plan baten egokitasuna eta diseinua “aztertuko dira”.

Zoritxarrez, sektoreak dituen berezitasunak ez dira kontuan hartzen 
eta Haurreskolak Partzuergotik kanpo dauden mahaietan (Mahai 
Orokorra) hartuko dira erabakiak.

Ratioak egokitu
EZ DAGO PROPOSAMEN ZEHATZIK
“Haurreskola desberdinen artean ratioak eta tipologia ezberdinak
aztertuko dira”.

Lan karga arintzeko eta zerbitzuaren kalitatea bermatzeko funtsezko 
neurria da.

“Norberaren eginkizunetarako baimena eta borondatezko 
eszedentzien inguruko negoziazioa abiatzea”.

Mobilizazioak hasi aurretik mahai gainean genituen gaiak dira. Beraz,
ez dira puntu berriak.

Bateragarritasunaren gaia eta permuta egiteko aukera 
aztertuko da.

Aldarrikapenetan ez zeuden gai berriak txertatu dira inongo 
zehaztasunik gabe. Benetako arazoei irtenbidea emango ez 
dietenak.

Aspaldiko eskaerak:

Haurreskoletan egindako lana
Irakaskuntzako zerrendetan

puntuatzea

Irakasleen zerrendak kudeatzeko araudian jasoko da: 
“Esperientzia irakasle eta hezitzaile moduan: puntuazio-mugarik 
gabe eta atzeraeraginez. Bi hilabetero 0,33 puntu.”

STEILASek aspalditik aurrera eramandako borroka, eta 
langileentzako lorpen izugarria.

Zonaldeko Zerbitzua
desagertzea

2018tik aurrera ez da zerbitzu hau eskainiko.
Familien eta eskolen jardueran ezegonkortasun handia suposatzen 
duen zerbitzu honekin bukatzea positiboki baloratzen dugu.

PREST GARA eta IRALE
ikastaroetan parte hartzea

Aukera hau “aztertuko da”.
Akordio honetako neurri gehienak bezala, azterketa baten menpe 
geratzen den eskaera berriro ere.

... gerturatu eta lau!


