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Jardunaldia eta ordutegia.

Haur - Lehen Hezkuntza

Haur eta lehen hezkuntzako irakasleen eskola orduak 2017-2018
(Zeuk zeure ordutegia murriztea erabakitzen baduzu)

Jardunaldi
mota Lehen
hezkuntza

Tarteak
hilak

Eskola ordu guztiak
26 ordu

Ordu
guztiak

5 ordu

31 ordu

- Klaustroak

28 eskolaldi + atsedenaldia
Urritik
Maiatzera

Ordu osagarriak/
Esklusibak

Irakaskuntza zuzena

Irakaste zenbaketa

25 eskolaldi

3 eskolaldi + 5 atsedenaldi
(2,5 o. atsedenaldia)

- Tutoretza
- Lan instituzionala
- Ziklo Kooodinaketa
- Formakuntza

Jardunaldi osoa
20ordu
Irailean
eta
Ekainean

Irakaskuntza zuzena

Irakaste zenbaketa

19 eskolaldi

2 eskolaldi + 5 atsedenaldi
(2,5 o. atsedenaldia)

14 eskolaldi+atsedenaldia
Irakaskuntza zuzena

Irakaste zenbaketa

13 eskolaldi

1 eskolaldi + 3 atsedenaldi
(1’30 o. atsedenaldia)

Jardunaldi Erdia

10 ordu
Irailean
eta
Ekainean

11 atsedenaldi + atsedenaldia
Irakaskuntza zuzena

Irakaste zenbaketa

10 eskolaldi

1 eskolaldi + 3 atsedenaldi
(1'30 o. atsedenaldia)

17 ordu 20 minutu
Urritik
Maiatzera
Bi heren
(Jardunaldi
herena murriztua)

19 eskolaldi + atsedenaldia
Irakaskuntza zuzena

Irakaste zenbaketa

17 eskolaldi

2 eskolaldi + 3 atsedenaldi
(1'30 o. atsedenaldia).
13 o. 20'

Irailean
eta
Ekainean

25 ordu

3 ordu
(2 ordu 30 minutu)

16 ordu
(15 ordu 30
minutu)

2 ordu
(2 ordu 30 minutu)

12 ordu
(12 ordu
30 minutu)

3 ordu
(3 ordu 20 minutu)

20 ordu
(20 ordu
40 minutu)

3 ordu
(3 ordu 20 minutu)

16 ordu
(16 ordu
40 minutu)

21 eskolaldi + atsedenaldia

13 ordu
Urritik
Maiatzera

5 ordu

15 eskolaldi + atsedenaldia
Irakaskuntza zuzena

Irakaste zenbaketa

13 eskolaldi
(13-14 eskolaldi)

2 eskolaldi + 2 atsedenaldi
(1-2 eskolaldi)
+ (1o. atsedenaldia)

Oharrak
Jardunaldi osoa soilik dago araututa, besteak orientagarriak
dira.
Taula hau soilik beraien jardunaldia murriztu duten
funtzionariei edota esleipenetan bakantea hartu dutenei
aplikatzen zaie.
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Gida honetan publikatzen dugun informazioak
ikasturte hasieran indarrean dauden lan
baldintzak islatzen ditu.
Hobekuntzak onartzen direnean (ratioak,
kontratuak, ordutegia...) bertsio digitalean
gaineratuko ditugu.

www.steilas.eus
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Haur - Lehen Hezkuntza

Haur eta Lehen Hezkuntzako ordutegiak
Ordu
lektiboak

%

Saioak
Zuzenekoak

Beste
lektiboak

Jolasorduak

Jolasaldi
kopurua

Ordu
osagarriak

Guztira

Soldata
gordina
€

100,00

26

25

3,00

2,5

5,0

5,0

31,0

2.118,53

96,00

25

24

2,88

2,4

4,8

4,8

29,8

2.036,52

92,00

24

23

2,76

2,3

4,6

4,6

28,5

1.947,68

88,00

23

22

2,64

2,2

4,4

4,4

27,3

1.865,67

5/6

22

21

2,52

2,1

4,2

4,2

26,0

1.776,83

80,00

21

20

2,40

2,0

4,0

4,0

24,8

1.694,82

76,00

20

19

2,28

1,9

3,8

3,8

23,6

1.612,81
1.523,97

72,00

19

18

2,16

1,8

3,6

3,6

22,3

2/3

18

17

2,04

1,7

3,4

3,4

21,1

1.441,96

64,00

17

16

1,92

1,6

3,2

3,2

19,8

1.353,12

60,00

16

15

1,80

1,5

3,0

3,0

18,6

1.271,11

56,00

14

14

1,68

1,4

2,8

2,8

17,4

1.189,11

1/2

13

13

1,56

1,3

2,5

2,6

15,5

1.094,57

48,00

12

12

1,44

1,2

2,4

2,4

14,9

1.018,26

44,00

11

11

1,32

1,1

2,2

2,2

13,6

929,41

40,00

10

10

1,20

1,0

2,0

2,0

12,4

847,41

36,00

9

9

1,08

0,9

1,8

1,8

11,2

765,40

32,00

8

8

0,96

0,8

1,6

1,6

9,9

676,56

28,00

7

7

0,84

0,7

1,4

1,4

8,7

594,55

24,00

6

6

0,72

0,6

1,2

1,2

7,4

505,71

20,00

5

5

0,60

0,5

1,0

1,0

6,2

423,70

16,00

4

4

0,48

0,4

0,8

0,8

5,0

341,69

12,00

3

3

0,36

0,3

0,6

0,6

3,7

252,85

8,00

2

2

0,24

0,2

0,4

0,4

2,5

170,84

4,00

1

1

0,12

0,1

0,2

0,2

1,2

84,74

Eskola orduen banaketaren azalpena. Haur eta lehen hezkuntzako orduak
NAO 8. zenbakia, 2003ko urtarrilaren 17koa. 229/2002 F.D. Azaroak 4
Zuzeneko
irakaslana

Irakaskuntza
konputukoak

Osagarriak
Esklusibak

- Ohiko talde/klase orduak.
- Banaketa orduak.
- Ikasleei laguntzeko orduak.

- PT/Logopedia B.
- Bikoizketa orduak.

- Zuzendaritza orduak.
- Zaintza orduak/ordezkapenak.
- Zikloa koordinatzeko orduak.
- Ibiltari gisa aritzearen konpetsazio orduak.
- Taldearen koordinazio didaktikoa eta tutoretza
egiteko orduak.
- Jolas orduak.
- Kirol jardueren koordinatzaile orduak.
- Hhn 55 urtetik gorako irakasleen ikastorduen murrizketa.
- 58 urtetik gorako irakasleen irakasorduen murrizketa.
- Liburutegia koordinatzeko orduak.
- Teknologia berrien arduradunaren orduak.

- Jarduera artistiko-kulturalaren orduak.
- Berariazko jardueren arduradunaren orduak.
- HLUaren orduak.
- Liberazio sindikaleko orduak.
- Irakasleek jarduerak prestatzeko orduak
(zuzeneko irakaslaneko edo konputuko ordu
gehiago esleitu ezin bazaie).
- Kalitatea, bizikidetza edo teknologia
arduraduna.
- Jardunaldi Etengabea duten ikastetxeetan:
ikastetxeak antolatutako jarduerak arratsaldez
(konpentsatuko dira).

- Klaustroa.
- Tutoretza.
- Lan instituzionala.

- Ziklo koordinazioa.
- Formakuntza.
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Ibiltaritzagatiko konpentsazioak (0.30 Euro km-ko)

Ordu murrizketak

30 Km arte: irakaskuntza zuzeneko ordu 1 + 2 *osagarri
60 Km arte: irakaskuntza zuzeneko 2 ordu + *osagarri 1
90 Km arte: irakaskuntza zuzeneko 3 ordu
120 Km arte: irakaskuntza zuzeneko 4 ordu
150 Km arte: irakaskuntza zuzeneko 5 ordu
180 Km arte: irakaskuntza zuzeneko 6 ordu
210 Km arte: irakaskuntza zuzeneko 7 ordu
240 Km arte: irakaskuntza zuzeneko 8 ordu
> 240 Km: irakaskuntza zuzeneko 10 ordu

55 urte: Irakaskuntza zuzeneko 2 ordu
(Haur hezkuntzako irakasleak bakarrik!).
58 urte: 5 ordu= 6 saio. Modu desberdinak daude:
• Z uzeneko 3 saio + 3 lektiba.
• Zuzeneko 2 saio + 4 lektiba.
• 4 orduko murrizketa hartzen bada, falta
den ordua formakuntzako 35 orduak bezala
kontatzen da.

* Ordu hauek ematea ikastetxeko zuzendaritzaren esku geldituko da.

Ordutegi Etengabea duten ikastetxeetako ordutegia
%

45’ Irak.
Zuzeneko
saioak

Beste
lektiboak

Ordu
lektiboak

Jolasorduak

30’ko
jolasaldi
kopurua

20’ko
jolasaldi
kopurua

Kontratuko
ordu
lektiboak

Ordu
osagarriak

Orduak
guztira

100,00
96,00
92,00
88,00
84,00
80,00
76,00
72,00
68,00
64,00
60,00
56,00
1/2
48,00
44,00
40,00
36,00
1/3

27,78
26,67
25,56
24,44
23,33
22,22
21,11
20
18,89
17,78
16,67
15,56
14,44
13,33
12,22
11,11
10
8,89

2,22
2,13
2,04
1,96
1,87
1,78
1,69
1,6
1,51
1,42
1,33
1,24
1,16
1,07
0,98
0,89
0,8
0,71

22,5
21,6
20,7
19,8
18,9
18
17,1
16,2
15,3
14,4
13,5
12,6
11,7
10,8
9,9
9
8,1
7,2

2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8

5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,5
2,4
2,2
2
1,8
1,6

7,5
7,2
6,9
6,6
6,3
6
5,7
5,4
5,1
4,8
4,5
4,2
3,9
3,6
3,3
3
2,7
2,4

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6

30
28,8
27,6
26,4
25,2
24
22,8
21,6
20,4
19,2
18
16,8
15,6
14,4
13,2
12
10,8
9,6

Jardunaldi etengabea duten ikastetxeak: Aibar,
Ablitas, Altsasu, Andosilla, Añorbe, Arguedas, Artajona, Azagra,
Beire, Berbinzana, Beriain, Buñuel, Burlata (Ermitaberri), Cadreita,
Caparroso, Carcastillo, Cascante, Cáseda, Cintruénigo, Corella,
Cortes, Falces, Fitero, Funes, Fustiñana, Iruña-Pamplona (San Jorge,
Iturrama, Mendigoiti, Garcia Galdeano), Irurtzun, Larraga, Lerín,
Lodosa, Lumbier, Marcilla, Mélida, Mendavia, Mendigorria, Milagro,
Miranda Arga, Monteagudo, Monreal, Murchante, Murillo el Fruto,
Noain, Obanos, Olite, Oteiza, Peralta, Pitillas, Rada, Ribaforada,
Sada, San Adrian, Sangüesa, Santacara, Sartaguda, Sesma, Tafalla,
Tudela (Monte San Julian, Elvira España, Griseras, Torre Monreal,
Huertas Mayores), Urroz, Valtierra, Viana, Villafranca, Villatuerta.
Jardunaldi malgua duten ikastetxeak: Abarzuza,
Allo, Ancín, Arbizu, Arróniz, Auritz-Burguete, Auzperri-

Espinal, Barañain (Los Sauces, Eulza), Burlada (Hilarión Eslava),
Cárcar, Dicastillo, Figarol, Fontellas, lruña-Pamplona (Lago de
Mendillorri, Nicasio de Landa), Iturmendi, Lezáun, Los Arcos,
Olazagutia, Urdiain.

Betetzeko zailak diren lanpostuak dituzten
ikastetxeak (3 urtez erreserbatzen den lanpostua

beharrak dirauen bitartean):

- L ehen Hezkuntza: Erronkari, Otsagabia, Garralda, Luzaide,
Zugarramurdi.
-B
 igarren Hezkuntza: Arantza, Betelu, Goizueta,
Urdax-Zugarramurdi.
-D
 eredua abian jartzen ari diren ikastetxeak: Tafalla,
Caparroso, Lodosa, Antzin, Olite, Allo.

* 2016-2017 ikasturtetik aurrera D eredua izanen duten eremu ez euskalduneko ikastetxeetako Haur eta Lehen Hezkuntzako espezialitateetako euskarazko
plazal hornikuntza zaileko lanpostutzat hartuko dira. Lanpostu horren beharra desagertu edo funtzionario den norbaitek lanpostu horietako bat
hartuko balu, esleipenetan 3 urtetan zehar lehentasuna izanen du lanpostuan aukeratzerakoan. Epe hori pasata lanpostuak libre jarraitzen badu
pertsona berari eskainiko zaio. Urtetik urtera uko egin edo berritu daitezke lanpostu hauek izangaien aldetik (maiatzaren lehenengo hamabostaldian).
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Irakaskuntza Ertainak

Irakaskuntza Ertainetako ordutegia
Ekainaren 6ko 225/1998 FD, NAO 94. zbkia., 1998/7/8koa; azaroaren 4ko 229/2002 F.D.,
NAO 8. zbkia. 2003/17/1koa, eta ekainaren 20ko 27/2012 F.D., NAO 127 zbkia.
• Asteko arduraldi 30 orduen banaketa: 25 ordu asteko zenbaketakoak eta 5 hilabetetako zenbaketakoak.
• Asteko zenbaketako 25 orduen banaketa: Irakaskuntzarako 20 ordu (salbuespen bezala 22 izan daitezke) eta 5 osagarri
(4 edo 3, 21 edo 22 dituztenen kasuan).
Irakaskuntzarako 20 orduak irakaskuntza zuzeneko edo irakaskuntza zenbaketakoak izan daitezke. Irakaskuntza
zenbaketakoak dira, besteak beste: departamentu burutza (CCPkoak barne eta kideen arabera 2, 3 edo 4 ordu izan
daitezke), Koordinazio Tutoretza (2DBH eta CFGMn, 1 Batxilergoan, CFGS eta Sarbidean), Urrutiko HEOekin lankidetza,
Teknologia berrien arduraduna, zuzendaritza lanak, Ziklo Formatiboen koordinazioa, FCT moduluen arduraduna, 58 urtetik
gorakoen murrizketa, sindikal liberazioak, ibiltaritzak...
Asteko zenbaketako 5 ordu osagarriak: zaintzak, departamentuko bilerak, tutoretzak...
• Hilabeteko zenbaketako ordu osagarriak (5 ordu)
- Ikasleen aisialdi tartea, ez baldin bada kontatu asteko zenbaketan.
- Klaustroetan parte hartzea.
- Familiekin bilerak eta ikastetxean antolatu ohi diren ekintzak.
- Ebaluazio eta irakasle taldeen bilerak.
- Irakasle taldeen parte hartzea erakunde proiektuetan.
- Eskolaz kanpoko eta jarduera osagarriak.
- Formakuntza eta erakunde plangintzarako baliabideen kudeaketarako 2 ordu.
- Formakuntza: urtean 35 ordu beharrezkoak (12 ordu ikastetxeko erakunde formakuntza).
Asteazken arratsaldetako bilerak desagertzen dira.

Irakaskuntza Ertainetako ordutegiak
Orduak
Osagarriak
Kontratua (%)

Lektiboak

Astekoak

Hilabetekoak

Astean egon
beharreko orduak

100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
2/3
60,00
55,00
1/2
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25

5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25

25,00
23,75
22,50
21,25
20,00
18,75
17,50
16,25
15,00
13,75
12,50
11,25
10,00
8,75
7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25

Guztira

Soldata
gordina €

30,0
28,5
27,0
25,5
24,0
22,5
21,0
19,5
18,0
16,5
15,0
13,5
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5

2.434,54
2.312,81
2.191,09
2.069,36
1.947,63
1.825,91
1.704,18
1.582,45
1.460,72
1.339,00
1.217,27
1.095,54
973,82
852,09
730,36
608,64
486,91
365,18
243,45
121,73

2O orduen gainetik egiten den ordu bakoitza, ordu osagarri batekin konpentsatuko da.
3. hiruhilabetekoan FCT ordutegia duen irakaslegoak, izaera orokorrarekin astean 22 irakaskuntza ordu izanen ditu.
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Irakaskuntza Ertainak

Arduragatiko irakastordu eta ordu osagarriak
Orduak

Ardura

Oharrak

Irak. Zuzeneko 2 ordu eta 3 osagarri

DBH tutoretza

Irak. Zuzeneko 2 ordu

CFGM tutoretza

Irak. Zuzeneko ordu 1 eta 2 edo 3
osagarri (*)

Tutoretza • Batxilergoa • CFGS •
Sarbide

Irak. Zuzeneko 2 ordu

Departamentu burutza. Irakasle 1-2

Irak. Zuzeneko 3 ordu

Departamentu burutza. 3 Irakasle
baino gehiago

Irak. Zuzeneko 4 ordu

Departamentu burutza. 10 Irakasle
baino gehiago

Irak. Zuzeneko 3 ordu
Irak. Zuzeneko 6 ordu
Irak. Zuzeneko 9 ordu

Ekintzen departamentu burutza
Kanpo lan ardurak (lanbide heziketa
ikastetxeak)

Irak. Zuzeneko 3 ordu

Ondoko departamentu burutza lanbide
heziketa ikastetxeetan

Irak. Zuzeneko 3 ordu

FCT moduluko arduraduna

Irak. Zuzeneko 6 ordu
Irak. Zuzeneko 4 ordu

Kalitate arduraduna

BHIetan
DBHIetan

Irak. Zuzeneko 2 ordu eta 2 osagarri
Irak. Zuzeneko 3 ordu eta 3 osagarri
Irak. Zuzeneko 4 ordu eta 4 osagarri

Teknologia berrien arduraduna

<= 30 irakasle
31 eta 60 irakasle artean
60 baino gehiago

Asteko ordu 1

Urrutiko HEOrekin lankidetza

Bereak ez diren bi talde hartzen diren bakoitzeko

Mailako irak. Zuzeneko ordu 1
3 Osagarri
Irak. Zuzeneko ordu 1

Atal elebidunak

Gehienez 3 ordu materialen sorkuntza
eta koordinaketarako

2 Ordu osagarri

PILE programa

(*) beti ere ikastetxeko beharrak beteak daudelarik:
zaintzak etab...

300 ikasle baino gehiagoko ikastetxea
500 Ikasle arteko ikastetxea
500 Ikasle baino gehiagoko ikastetxea

PROA programa
Irak. Zuzeneko ordu 1
Irak. Zuzeneko 2 ordu

Gainditu gabeko gaien arduraduna

Gai eta mailako 25 ikasle baino gehiago

Adinagatik
Irak. Zuzeneko 5 ordu
Irak. Zuzeneko 4 ordu (*)

58 urte baino gehiago

(*) 5. Ordua formakuntza orduetatik kenduko litzateke.
Beste edozein murrizterekin bateraezina

Ibiltaritzagatiko konpentsazioak (0.30 Euro km-ko)

30 Km arte
60 Km arte
90 Km arte
120 Km arte
150 Km arte
180 Km arte
210 Km arte
240 Km arte
> 240 Km

......................................................................................................

irakaskuntza zuzeneko ordu 1 + 2 *osagarri

......................................................................................................

irakaskuntza zuzeneko 2 ordu + *osagarri 1

......................................................................................................

irakaskuntza zuzeneko 3 ordu

.............................................................................................

irakaskuntza zuzeneko 4 ordu

.............................................................................................

irakaskuntza zuzeneko 5 ordu

.............................................................................................

irakaskuntza zuzeneko 6 ordu

..............................................................................................

irakaskuntza zuzeneko 7 ordu

.............................................................................................

irakaskuntza zuzeneko 8 ordu

.......................................................................................................

irakaskuntza zuzeneko 10 ordu

* Ordu hauek ematea ikastetxeko zuzendaritzaren esku geldituko da.
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Gaixotasun larria
(minbizia…) duten semealaben zaintzagatik.

Ezkontza edo bikote
egonkorra.

Lizentzia ordaindua,
prestakuntza jarduerak
egiteko.

Kontzeptua

Guraso biak lanean aritzea beharrezkoa.
Bi gurasoak funtzionarioak izanez gero,
batek izanen du eskubide hau.

Mediku agiria.

Salbuespena %75a gehienez, beharrak egiaztatuz gero.

Egunaren agiria hasieran eta gero
Familia liburua.

Matrikula, azterketa egutegia eta
ziurtagiria.

Dokumentazioa

Jardunaldia erdira murriztea, ordainsaria murriztu gabe.

Baimen honek irauten duen bitartean, langileek Administrazioak
deitutako prestakuntza ikastaroetan parte hartzen ahalko dute.

Pertsona berek ezkontzeagatik edo bikote egonkorra osatzeagatik
artikulu honetan arautzen diren lizentzietako bat bakarra
hartzeko eskubidea izanen dute..

Lizentzia hori ezkontzen diren edo bikote egonkorra dagoela
egiaztatzen den egun zehatzaren aurretik eta/edo ondoren
hartzen ahalko da.

15 egun natural. Ezkontzen diren egunetik edo bikote egonkorra
osatzen denetik aurrera.

- Baimen ordaindugabea, hiru urtean behin bederatzi hilabeteko
gehieneko iraupena duena, lanbide hobekuntzako beste ikastaro
batzuetara joateko, baldin eta zerbitzuaren kudeaketak eta
lanaren antolaketak aukera ematen badute.

- Lanbide prestakuntzako eta hobekuntzako ikastaroetara joateko
(hala Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak nola
beste erakunde nahiz entitate publikoek antolatuak), baimen
ordainduak emanen dira, baina gehienez ere berrogeita hamar
ordu urtean, honako irizpide hauei jarraikiz:

- Lizentzia honek barnean hartzen ditu Nafarroako Administrazio
Publikoaren Institutuaren hizkuntzak baloratzeko azterketak eta
Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuak antolatzen dituen
euskararen maila egiaztatzeko probak.

Beharrezkoa den denbora. Azken azterketetara eta ikastetxe
ofizialetako bestelako behin betiko gaitasun eta ebaluazio
probetara aurkezteko, baita lanbide ziurtagiria lortzeko probetara
edo langileak lan egiten duen Administrazioak sustatutako
enplegu publikoaren arloko hautaprobetara aurkezteko.

Iraupena

Giza Baliabideak.

Giza Baliabideak.

Ikastetxeko zuzendaria.

Eskaera

11/2009 F. D. Otsailaren 9koa NAO 24, 5/2013 F. D NAO 22 aldaketak, 71/2017 F.D. NAO 168 Berrikuntzak

Lizentzia soldatadunak

5/2013 F.D. NAO 22, 13 bis art.

11/2009 F.D. NAO 24, 9. art.

71/2017 F.D. NAO 168, 8.art.

11/2009 F.D. NAO 24, 8. art.

Oharrak / argibideak

Lizentziak eta baimenak
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Hein batean
ordaindutako
baimena (langile
funtzionario eta
estatutarioa soilik).

6 hilabeteko
baimena.

Kontzeptua

Norberaren
aferetarako.

Kontzeptua

Dokumentazioa

Bi ikasturtetan zehar eta sei hilabeteko baimenean
ordainsaria %84koa izango da. Aldakorrak direnak
izan ezik. Gizarte segurantzaren kotizazioei dagozkien
murrizketa proportzionalak ezarriko zaizkie.

24 hilabetetan zehar jardunaldi osoan egingo da lan
eta 6 hilabetez baimenaz gozatu ahal izango da.

Baimena eman eta 30 hilabete jarraian.

Kuota finkoak kenduta, kotizazioak %100 mantenduko
dira.

Gutxienez urte osoko iraupena.

Langile funtzionario zein kontratatuak hartu ahal du,
beti ere bakantea edo plaza gordeta baldin badu.

Hezkuntzan bi tandatan: otsailetik uztailera eta abuztutik
urtarrilera.

Bi urte lanaldi osoan eta sei hilabeteko baimena.

Kontratupeko langileek otsailetik uztailera hartu
ahalko dute baimena.

Aukerak: Ikasturte osoan zehar %50 kobratu edo
6 hilabetetan %100 kobratu eta baimendutako
gainontzeko 6 hilabetetan ezer ez kobratu.

Zuzendaritzaren oneritzia ezinbestekoa da.

Kontratupeko langilea: abuztuko lehen 15aldia
edo lehenbailehen.

Langile funtzionarioa: eskaera egiteko aukera, urte
guztian zehar hezkuntza departamentuan.

Dokumentazioa

Oharrak / argibideak

Eskaera

Baimena hartu baino 15 egun
lehenago.

Giza baliabideen zerbitzu burua.

Instantzia Orokorra.

Baimena hartu baino 15 egun
lehenago.

Giza baliabideen zerbitzu burua.

Instantzia Orokorra.

Maiatzaren 14ko 39/2014 F.D.

Baimena eskatu ostean ezin da
eskaera atzera bota.

Maiatzaren 14ko 39/2014 F.D.

Baimena eskatu ostean ezin da
eskaera atzera bota.

Oharrak / argibideak

1/2002 F.D. NAO 17 Art.12. 2 6 hilabete baino gehiagoko
kontratua duenarentzat.

Ez du opor eskubiderik sortuko eta beraz kontzeptu hori ez
da kontuan hartuko egin behar den soldata deskontuan.

Zerbitzuaren beharretara baldintzatua, ordezkoa duenean
salbu.

Eskaerak arrazoien gainean eginen dira. Ez da beharrezkoa
izanen oporrak aurretik ahiturik izatea.

Zuzendaritzaren baimena.

Giza Baliabideko Zerbitzu burua.

Eskaera

Ordaindu gabeko baimenak

Zergatiak eta dagozkion agiriak.

Urte bakoitzean sei hilabeteko iraupena izango du.

Iraupena

Eguneko 140 euro edo kenduko dira.

Arrazoirik badago, luzapena eska daiteke.

Eskatutako baimena agortu behar da.

Bi urte naturaletan gehienez bost hilabete.

Iraupena

Lizentzia soldata gabeak

Lizentziak eta baimenak

Beharrezkoa den denbora.
Hezkuntza ikastetxeko koordinazioa edo beste laguntzarik (esparru
sozialean nahiz osasungintzan)laguntza jasotzera joateko.
Beharrezkoa den denbora.
Beharrezkoa den denbora.
4 egun (Nafarroan).
5 egun (Kanpoan).
3 egun (Nafarroan).
4 egun (kanpoan).
Egun bat (Nafarroan).
2 egun (Kanpoan).
4 egun (Nafarroan).
5 egun (Kanpoan).
3 egun (Nafarroan).
4 egun (Kanpoan).
Egun 1 (Nafarroan).
2 egun (Kanpoan).

Egun 1 (Nafarroan).
2 egun (Kanpoan).
2 egun naturalak.
Eriak operazioaren egun berean etxera itzultzen direnean.
Halaber, kirurgiako prozeduraren ondorioz pazienteak
ospitaleraturik egon behar duenean emanen da baimena, non ez
zaion egokitzen iraupen handiagoko baimen bat.
Egun bat. Nominetara helbide berria eman behar da.
Egiteko behar den denbora.
Hauteskunde kanpainaren garaia.
3 lanegun arte urtean zehar. 7 ordu eta 20 minutu guztira bai
haur eta lehen hezkuntzan baita irakaskuntza ertainetan ere.

Genero bortizkeriagatik.

Eskubide bereziak dituzten seme/alaben ikastetxeko koordinazio
bileretara joateko, edo laguntzara eramateko.

Senar-emaztea edo bizikidea, aita-ama edo seme-alaba hil
denean.

Anaia-arreba, aita edo amaginarreba, suhia edo erraia hil
denean.

Amona, aitona propioa edo ezkontidearena, koinata-koinatua
edo biloba hil denean.

Senar-emaztea edo bizikide, guraso edo seme-alaben bost
egun baino gehiagoko ospitaleratzea, edota gaixotasun larria
ospitaleratzerik gabe edo ospitaleratuta.

Anaia-arreba, aita/amagin arreba, suhia eta erraien bost
egun baino gehiagoko ospitaleratzea, edota gaixotasun larria
ospitaleratzerik gabe edo ospitaleratuta.

Senar-emazte edo bizikidea, gurasoak edo seme-alabak, anaiaarreba, aita/amaginarreba, suhia eta erraien bost egun baino
gutxiagoko ospitaleratzea, gaixotasun ez larria ospitaleratzerik
gabe edo ospitaleratuta.

Bilobak, aitona-amonak norberarenak edo ezkontidearenak,
suhia eta erraiak, bost egun baino gehiagoko ospitaleratzea,
edota gaixotasun larria ospitaleratzerik gabe edo ospitaleratuta.

Kirurgia handi anbulatorioa senar-emazte edo bikote egonkor,
guraso edo seme-alabena.

Etxe aldaketa.

Ezinbesteko eginbehar bat, publikoa nahiz pertsonala.

Hauteskunde politikoetan hautagai.

Norberaren aferak (eginkizun partikularrengatik).

Iraupena

Eskubide bereziak dituzten seme/alabei arreta egiteko.

Kontzeptua

Ikastetxeko zuzendaritzari
eskaera.

Dagokion ziurtagiria.

Dagokion ziurtagiria,
lanaldiaren barnean denean.

Zinpeko adierazpena.

Mediku agiria.

Ospitaleratzeko aurre ikusita
dauden egunetarako mediku
agiria.

Ospitaleratzeko aurre ikusita
dauden egunetarako mediku
agiria.

Zuzendaria.
Zerbitzuaren
beharren
arabera.

Giza
Baliabideak.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

11/2009 F.D. NAO 24 Art. 30.
5/2013 F.D. NAO 22, 30.3. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 29. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 28. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 27. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 26. art.
5/2013 F.D NAO 22, 26.3. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 24.1. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 23.3. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 23.2. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 23.1. art.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ospitaleratzeko aurreikusita
dauden egunetarako
sendagilearen ziurtagiria.
Ospitaleratzeko aurre ikusita
dauden egunetarako mediku
agiria.

11/2009 F.D. NAO 24 24.1. art.
71/2017 F.D. NAO 168, 18. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 22.2. art.

11/2009 F.D. NAO 24 22.1. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 21. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 20. art.

71/2017 F.D. NAO 168, 19.art. bis.

Oharrak / argibideak

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Eskaera

Ez da beharrezkoa.

Ez da beharrezkoa.

Ez da beharrezkoa.

Betekizunaren ziurtagiria.

Laguntzako edo osasunerako
gizarte zerbitzuen txostena.

Betekizunaren ziurtagiria.

Dokumentazioa

Baimen ordainduak 11/2009 F.D. Otsailaren 9koa NAO 24, , 71/2017 F.D. NAO 168, Berrikuntzak

Lizentziak eta baimenak
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Lizentziak eta baimenak
Oharrak
Kontratatutako langileek lizentzia eta baimenak eskatzeko eskubidea dute. 11/2009 F. D. NAO 24 Art.
Pertsona berdinak ezingo du kausa berdinagatik baimena berriro eskatu, gutxienez hilabete bat iragan arte.
11/2009 F.D. NAO 24, 25. art.

Epeak:
Egun motak:

• Egun naturala: egun guztiak jaiegunak eta igandeak barne.
• Egun baliodunak: Astegunak dira (larunbatak barne). Urtero NAO-n agertzen dira.
• Lanegunak: astegunak dira, astelehenetik ostiralera, biak barne.
Baimenak 10 egun (natural) aurretik eskatu behar dira. 11/2009 F.D. NAO 24, 3. art.
Ebazpen epe maximoa, gehienez ere, 20 egunekoa izanen da. Epe hori ebazpen espresik jaso gabe iraganez
gero, dagozkion eskabideak baietsitzat hartzen ahal dira ixiltasun administratiboa dela medio.
5/2013 F.D. NAO 22, 3. art bis.

Oporrak:
Aldi baterako ezintasuna dela eta oporrak hartu ezin izan dituzten funtzionarioek lanera itzuli eta jarraian har
ditzakete. Irakasleen eta ikastetxeetako laguntzaileen kasuan, lanera itzuli eta segituan hartu beharko dira
oporrak nahitaez. 5/2013 F.D. NAO 22, 6. 6.art.
Funtzionarioak erditze, adopzio edo harreraren, haurdunaldiko arriskuaren eta edoskitze naturalaren edota
aitatasun baimen bat edo denbora osoko edoskitze baimen bat hartzen hasten direnean, edo aldi baterako
ezintasuna gertatzen zaienean, horiek oporretan izanik, oporrak eten eginen dira, eta hartzeko falta diren
egunak lizentzia edo baimena bukatu ondoren edo alta medikuarekin lanera itzuli eta gero hartuko dira, opor
horiei dagokien urte naturala bukatuta egonda ere. Langile interinoei dagozkien egunak ordainduko zaizkie.
(Kasu guztietan Giza Baliabideen Zerbitzuan eskatu behar da). 5/2013 F.D. NAO 22, 7. art.

Familikoen gaixotasuna edo heriotzagatik dauden baimenen zehaztasunak:
Lan egunak ospitaleratzea edo eritasuna gertatu zen eguna kontuan hartuta edo langilearentzat laneguna ez
bada haren ondoko egun naturaletik hasita, gertakariak irauten duen denbora guztian erabili ahal izanen dira.
Soldatadun baimeneko lanegunen kopurua finkatzeko kontuan hartuko dira gertakaria sortu zenetik dagozkion
lanegunak bakarrik. 11/2009 F.D. NAO 24, 23.4. art.
Senitartekoen heriotzagatik denean, baimena heriotzaren egunean emanen da, edo, enplegaturentzat
laneguna ez bada, hurrengo egun naturalean. 5/2013 F.D. NAO 22, 25 bis art.

10

Giza Baliabideak.

Giza Baliabideak.

Mediku agiria.

Mediku agiria eta Familia liburua.
Gozatu ez dituzun oporretako
egunak eskatu behar dira
(27 lanegun) uztailean edo/ta
abuztuan amatasun lizentzian
egon bazara.
Funtzionarioei 27 egun horietatik
gozatu ez dituzten egunak
dagozkie, eta uztailaren 1etik
hasiko dira zenbatzen.
Kontratatuei dagozkien egunak
ordaintzen zaizkie.

Kasuaren arabera.

17 aste, amak lehenengo
6 asteak derrigorrez.
2 aste gehiago erditze anitza
izateagatik edo haurrak
eskubide berezirik badu.
Lanaldi partzialez har daiteke.
12. art.Bikoteak baimena eskatu
dezake. Jaioberria ospitalean
egoteraino luzatuko da, gehienez
13 astez ,10.3. art.

Haurdunaldi
prozesua

Haurdunaldian
edo berezko
edoskitze
aldian arriskua
izateagatik

Amatasuna

Giza Baliabideak.

Mediku agiria.

Haurdun dauden emakumezko
funtzionariek lizentzia ordaindua
hartzeko eskubidea izanen dute
37. asteko lehenengo egunetik
erditze-egunera arte.

Eskaera

Dokumentazioa

Iraupena

Lizentzia soldatadunak

11/2009 F.D. NAO 24, 10. art.

F.D. 11/2009 NAO 24, 13. art.
F.D. 71/2017 NAO 168, 11. art.

F.D. 71/2017 NAO 168, 10. art. bis.

Oharrak

ERNATZEA, HAURDUNALDIA, JAIOTZA, ADOPZIOA,
HARRERA, EDOSKITZEA
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12

Erditze, adopzio
edo harrerraren
ondoriozko lanaldi
partziala hartzea

Adopzio edo
harreragatik

Amak ezingo du lizentzia hau erabili erditu ondoko
6 asteetan.

Interesdunaren eskaera.
Instantzia.

Adopzio ebazpena.

Administrazio
edo epaile erabakia
den agiria.
Adopzio ebazpena.

17 aste. Ebazpena eman baino lau aste lehenagotik ere
hasi ahalko da.
2 astez luzatuko da, eskubide berezirik badu
edo haur bat baino gehiago, bigarrenetik aurrera.
Lizentzia hori bi astez luzatuko da, adoptaturiko edo
harreran harturiko adingabeak eskubide berezirik badu,
eta, adopzio edo harrera anizkoitzean, bigarrenetik
aurrera ere bai, ume bakoitzeko.
Baimen honek irauten duen bitartean, langileek
Administrazioak deitutako prestakuntza ikastaroetan
parte har dezakete.
Lau asteko baimen ordaindua emanen da, seme/alaba
baten jaiotza, harrera edo adopzioagatik. Jaiotzen
denetik, administrazioak edo epaileak harrera erabakitzen
duenetik edo epaileak adopzioa ebazten duenetik aurrera
hartuko du guraso batek ala besteak, beren hautura,
erditze, adopzio edo harreragatiko lizentzia ordaindua
amaitu arte edo hori amaitu bezain laster.

Seme-alabaren jatorrizko herrialdera joateko baimena.
Bi hilabeterarte. Lizentzia ebazpena baino
4 aste lehenago hasi liteke.

Dokumentazioa

Iraupena

Lizentzia soldatadunak

Giza Baliabideak.

Giza Baliabideak.

Giza Baliabideak.

Eskaera

11/2009 F. D. NAO 24, 11.4. art.
Oinarrizko soldata bakarrik
jasoko da.

11/2009 F. D. NAO 24, 11. art.

Oharrak

ERNATZEA, HAURDUNALDIA, JAIOTZA, ADOPZIOA, HARRERA, EDOSKITZEA

Dokumentazioa

Famili liburua edo
erregistroko agiria.

Familia liburuaren
fotokopia.

Iraupena

4 aste. 2 egun naturalez luzatuko da, bigarrenetik
aurrera edo eskubide bereziengatik. Hamabost egun
naturaleko baimen ordaindua emanen da, haur
baten jaiotza, harrera edo adopzioagatik. Jaiotzen
denetik edo ospitalean amari alta ematen zaionetik,
administrazioak edo epaileak harrera erabakitzen
duenetik edo epaileak adopzioa ebazten duenetik
aurrera hartuko du bikoteak,
bere hautura.
Seme-alabak garaia baino lehenago jaiotzen badira
edo beste edozein arrazoirengatik ospitaleraturik egon
behar badute jaiotzaren ondoren, bikotea hasi daiteke
baimen hori hartzen seme-alabak alta ospitaletik jaso
ondoren. 20 egun natural familia ugarian gertatzen
denean, familia ugari bihurtzen denean edo familian
eskubide bereziengatik bat dagoenean.

Egunean ordu bete lanaldiaren hasieran edo bukaeran
edo 3 ordu laurdeneko bi aldi hartzea. Lanaldi
osoetan metatzen ahalko da.
Formula: Ordu bat x eskola egunak/7,20= gozatzeko
lan egunak. Haur bat baino gehiago erdituz gero,
baimen hori hein berean handituko da. Ez da
beharrezkoa amatasun lizentziaren ondoren hartzea.

Seme-alaba
jaiotzeagatik
gurasotasun
baimena

Edoskitzea
12 hilabete baino
txikiagoentzako

Baimen ordainduak

Giza Baliabideak.

Ikastetxeko
Zuzendaria.

Eskaera

5/2013 F. D NAO 22, 17. art.
Baimena modu honetan
hartuta, enplegatuak
zerbitzuak egiteari
uzten badio baimenaren
kontzesioa ekarri duen seme
alabak 12 hilabete bete
baino lehen, beharrezko
erregularizazioa eginen da.

F.D 11/2009 BON 24, 16. art.
F.D. 5/2013 NAO 22,16.1
eta 5. artikuluak.
Amak baimen hau eskatu
ahal izango du bikotekidea
bada erditze, adopzio
edo harrera baimena
eskatu duena.

Oharrak

ERNATZEA, HAURDUNALDIA, JAIOTZA, ADOPZIOA, HARRERA, EDOSKITZEA
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14
Egin beharrekoaren
ziurtagiria.

Egin beharrekoaren
ziurtagiria.

Beharrezkoa den denbora.
Funtzionariek eskubidea izanen
dute lagundutako ernalketa edo
ugalketa tekniketarako beharrezkoa
den denboraz lanetik ateratzeko,
betiere aldez aurretik lanaldian egin
beharra frogatuz gero.

Beharrezkoa den denbora.
Derrigorrezko informazio eta
prestaketa saioetara joateko, baita
egokitasun deklarazioaren aurreko
derrigorrezko txosten psikologikoak
eta sozialak egiteko. Beharrezkoa
den denboran eta horiek
lanaldiaren barnean egin behar
direla justiﬁkatu ondoren.

Beharrezkoa den denbora.

Lagundutako ernalketa

Adopziorako edo
harrerarako informazio
eta prestaketa saioetara
joateko

Jaio aurreko
azterketetarako eta
erditzea prestatzeko
tekniketarako

Egin beharrekoaren
ziurtagiria.

Dokumentazioa

Iraupena

Eskaera

Ikastetxeko zuzendaritza.

Ikastetxeko zuzendaritza.

Ikastetxeko zuzendaritza.

Baimen ordainduak

11/2009 F.D. NAO 24, 11. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 8. art.

11/2009 F.D. NAO 24, 18. art.

Oharrak

ERNATZEA, HAURDUNALDIA, JAIOTZA, ADOPZIOA, HARRERA, EDOSKITZEA

Ordainsarien taula 2017-2018
Kontzeptu guztiak 14 ordainsari berdinetan kobratzen dira.
Gorputza

Oinarrizko soldata

Irakasle lanagatiko osagarria

Maisu-maistrak

1.549,73

589,98

DBH maisu-maistrak

1.549,73

674,44

Lanb. Hez. teknikoak

1.549,73

700,01

Bigarren hezkuntza

1.842,14

616,74

Katedratikoak

1.842,14

727,27

Antzinatasuna
Guztiok berdin

Gradua
Gradu bakoitza
>1

5 urte
arte

10 urte
arte

15 urte
arte

20 urte
arte

25 urte
arte

30 urte
arte

35 urte
arte

40 urte
arte

45 urte
arte

-

19,70

39,39

54,17

68,94

78,79

88,64

98,48

108,33

2. = 6 urte
+ 7 hilabete

3. = 13 urte + 4. = 19 urte + 5. = 26 urte + 6. = 32 urte + 7. = 39 urte +
2 hilabete
9 hilabete
4 hilabete
11 hilabete
6 hilabete

Maisu-maistrak

139,48

278,96

418,44

557,92

697,4

836,88

DBH maisu-maistrak

139,48

278,96

418,44

557,92

697,4

836,88

Lanb. Hez. teknikoak

139,48

278,96

418,44

557,92

697,4

836,88

Bigarren hezkuntza

165,79

331,58

497,37

663,16

828,95

994,74

Katedratikoak

165,79

331,58

497,37

663,16

828,95

994,74

Familia laguntza

1-2 seme alaba

3-5 seme alaba

Alaba edo seme bakoitzeko

29,55

38,41

Diru sarrerarik ez duen ezkontide edo bikotekide egonkorragatik

34,47

Eskubide berezidun alaba edo semea

147,73

Deskontuak
PFEZ taularen arabera

Bakoitzaren egoera pertsonalaren arabera

Eskubide Pasiboak

A maila

110,14

B maila

86,68

MUFACE

A maila

48,22

B maila

37,95

Besteak. Gizarte Segurantza

Bere maila eta eta %en arabera

Oharrak
Gradua kobratzeko (funtzionarioek soilik) administrazioan 6 urte eta 7 hilabete lan eginak izan behar dira edozein
administrazio publikotan, eta kalkulua egiteko 1992tik gaur egunera praktikaldian zein interino bezala lan eginak ere
kontuan hartze dira.
Antzinatasuna (bosturtekoa) zein familia laguntza funtzionarioek eta pertsona kontratatuek kobratzen dute.
2010etik administrazioak informatizatua du bere menpeko langileen antzinatasuna, epe horren aurretik egindako lan
urteak errekonozitzea eskatu beharra da.
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Kasuak

Heren bat, bi bosten,
erdi bat, heren bat.

Zortziren bat, seiren
bat, lauren bat.*

Funtzionariek.

d) Funtzionarien interes
partikularrengatik.**

c) Funtzionariek, legezko zaintza dela
medio, zuzenean bere kargu badu
hamabi eta hamasei urte (biak barne)
bitarteko adingaberen bat.

b) Funtzionariek lanerako aldi baterako
ezintasunik edo ezintasun iraunkorrik
sor ez dezakeen eritasuna badu, Lan
Arriskuen Prebentziorako unitate
organikoak hari buruz emandako
txostenaren arabera.

a) Funtzionariek berrogeita hamabost urte
edo gehiago baditu.

c) Zuzenean zaindu behar badu bigarren
gradura arteko odol edo ezkontza
bidezko ahaide bat, adina, istripua,
eritasuna edo legez aitortutako
desgaitasuna dela-eta bere buruaz
baliatzen ez dena.

b) Funtzionarioaren ezkontideak edo
bikotekide egonkorrak edo odol nahiz
ezkontza bidezko lehen graduko
ahaideren batek desgaitasunen bat
badu.

Zortziren bat, seirena, a) Legezko zaintza dela medio, zuzenean
bere kargu duenean hamabi urtetik
laurden bat, heren
bat, bi bosten, erdi
beherako haurren bat, arreta berezia
bat, bi heren.
behar duen adineko pertsonaren bat
edo legez aitortutako desgaitasuna
duen pertsonaren bat.

Iraupena

Funtzionariek.

Funtzionariek.

Nork eskatu
dezake

Egoera ziurtatzen
duten ziurtagiriak.

Giza Baliabideen
zerbitzua, ikastetxeko
zuzendaritzari
jakinarazi ostean.

Giza Baliabideen
zerbitzua, ikastetxeko
zuzendaritzari jakinarazi ostean.

Egoera ziurtatzen
duten ziurtagiriak.

Egoera ziurtatzen
duten ziurtagiriak.

Eskaera

Dokumentazioa

** Lehen hiru hilabeteetan, lanaldi murrizketa garaia baino lehen
amaitzea posible izango da.

Gertatuko balitz, salbuespenezko egoeretan, zerbitzuaren beharrak
direla-eta ezin izatea murrizketa hartu eskatutako ordutegian,
edo ezin izanen balitz murrizketa lanaldi osotan pilatu, zilegi izanen
da, lehen hiru hilabeteetan, lanaldi murrizketa garaia baino lehen
amaitzea dekretuan zehaztutako arrazoiengatik bakarrik.

F.D. 72/2017 NAO 168, F.D. 27/2011 berritzen duena.

F.D. 72/2017 NAO 168, F.D. 27/2011 berritzen duena.

F.D. 72/2017 NAO 168, F.D. 27/2011 berritzen duena.

F.D. 179/2002 NAO 114 1 eta 2. artikuluak.

F.D. 72/2017 NAO 168, F.D. 27/2011 berritzen duena.

F.D. 113/1997 NAO 56, berrikuntzak.

Oharrak

F.D. 113/1997, NAO 56 179/2002 F.D. NAO 114-k berritua, F.D. 27/2011 apirilak 4koa, D.F. 72/2017 27/2011 D.F. berritzen duena

Lanaldi murrizketak

Lanaldi murrizketak

Lanaldia murrizteko
eskubidea izango
dute.

Lanaldiaren %45eko
murrizketa.

Genero indarkeria
pairatu duten
emakumezko
funtzionariak.

Unibertsitatekoak
ez diren
irakasleak.

Beti ere zerbitzuak ematen dituen
ikastetxean antolaketarekin bateragarria
bada.

Beharrezkoa denean bere babeserako edo
gizarte asistentzia integralaren eskubidea
bermatzeko.

f) Aldi baterako edo betirako ezintasuna
suposatzen ez duen gaixotasuna.

e) 1 2 urtetik beherakoen zaintzarako edo
eskubide bereziak dituzten pertsonen
zaintzarako.

Murrizketak epez kanpo eskatzen badira, lanpostuan Giza baliabideen Zerbitzuek murriz
ketaren aitorpena komunikatu bitarte egon beharko du.
a. Lanaldiaren murrizketa duen pertsonaren egoera administratiboa eszedentzian aitortua izan ezgero, lanaldi murrizketari amaiera emango litzaioke.
b. 
Izaera orokorrarekin, lanaldi murrizketa egunero disfrutatu beharko da eta
interesatutako pertsonak egokituta daukan lanadiaren lehen edo azken orduekin bat
egingo du zerbitzuaren beharren arabera.

Oharrak

Erdia, heren bat,
seiren bat.

Funtzionariek.

F.D. 72/2017 NAO 168, F.D. 27/2011 berritzen duena.

F.D. 72/2017 NAO 168, F.D. 27/2011 berritzen duena.

c. 
Hala ere, zerbitzuaren behar bezalako funtzionamenduarekin bat egiten badu,
murrizketa lanaldi osoetan pilatu ahalko da (hiru hilabetetan gehienez).
d. 
Zerbitzuaren behar bezalako funtzionamenduarekin bat egiten badu, murrizketa
lanaldi osoetan pilatu ahalko da lan egutegian langile guztientzako ordutegi finkoan
ordutegi murrizketa aurreikusi den kasuetan.

Giza Baliabideen
zerbitzua.

Giza Baliabideen
zerbitzua, ikastetxeko
zuzendaritzari
jakinarazi ostean.

Seirenaren murrizketa zerbitzuaren beharrek ordezkapena eskatzen
ez badute eman ahal izango da.

Artikulu bakarra F.D. 2011/27 NAO 78 5. art.

Soldataren murrizketa emandako murrizketarekiko proportzionala
izango da, familia familia laguntza izango ezik. NAO 56 6. art. 2.

Lanaldi murrizketak egunero disfrutatu behar dira eta
jardunaldiaren hasiera edo bukaerarekin kointziditu, NAO 56
5.artikulua 1.

F.D. 179/2002 NAO 114 1. eta 2. art.

F.D. 113/1997 NAO 56 berrikuntzak.

Luzapena existitu ezean, ezin izango da arrazoi berdinarengatik
murrizketa eskatu behintzat aurreko epealdia amaitu eta sei
hilabete arte, semea edo alaba 12 urtetik gorakoa denean. 12 urte
baino gutxiagokoa bada, ez da itxoin behar.

Luzapena eskatu daiteke.

Ikasturtearen amaiera arte murrizketaren arrazoia desagertu ezean.

Lanaldi murrizketak
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• Oposizioko nota (bi proben arteko
batazbestekoa).

• Beste merituak (gehienez 2 puntu).

• Prestakuntza akademikoa (gehienez 5 puntu).

• Irakasle esperientzia (gehienez 10 puntu).

Puntuazioa/ Ordena

• Proban lortutako nota
(bakarrik 5 edo gehiago lortu dutenek).

• Eskaintzen den plazan interesa izatekotan mezu elektronikoa
bidali • Espezialitatean eskatzen den titulazioa (1. eranskina).

• Espezialitatean eskatzen den titulazioa (1. eranskina).

Nafarroako Enplegu Zerbitzuan izena emanda egotea.

• Proba gainditzea (gutxienez 5 puntu 10etik) • Espezialitatean
eskatzen den titulazioa (1. eranskina) • Espezialitatean eskatzen
den titulazioa (1. eranskina).

• Jardunaldi erdiko edo gehiagoko kontratu bati uko egiten badiozu edo ez baduzu telefonoa hartzen
(%80 baino gutxiagoko jardunaldia ekaineko eta uztaileko esleipenetan) zerrenda guztietan “ez prest”

• Zerrendan duzun postua mantenduko duzu lanpostu ibiltari edo lanaldi erdia baino gutxiagoko
kontratuei ezetz esanez gero.

•U
 ko egite justifikatuak: Ondoko kasuetan jardunaldi erdi edo osoko kontratuei uko egin ahal zaie:
Emandako arrazoiaren aldaketa ematen denean izangaiak hala komunikatu arte, zerrendetan “ez-prest”
bezala egonen da:
• Erditze, adopzio edo haur-hartzeagatik. (Lanpostua gordeko zaizu baimena bukatu arte. Orduan
lanera itzuli nahi ez baduzu ez zaizu lanpostua gordeko baina uko egite justifikatutzat hartuko da
eta zerrendan zure postua mantenduko duzu) • Aitatasun baimena • Behin-behineko ezintasuna.

_______

Nafarroako Enplegu
Zerbitzuak Kidego,
espezialitate eta hizkuntza
berean zerrenda berriak
eratu arte (gehienez 3 urte).

Hurrengo oposizioa izan
arte.

Iraunaldia

Kontratua onartzen duen pertsona
zerrenda orokorrera pasako da
puntuaziorik gabe.

Kontratu bat onartzen duten
pertsonak zerrenda orokorrera pasako
dira puntuaziorik gabe eta zerrendan
sartutako data, ordu, minutu eta
segunduaren arabera ordenatuta.

Kontratu bat onartzen duten
pertsonak zerrenda orokorrera pasako
dira puntuaziorik gabe eta zerrendan
sartutako data, ordu, minutu eta
segunduaren arabera ordenatuta.

Zerrenda honetan egoteko zutabean
dauden 3 koadroetatik gutxienez
kuadro bateko baldintzak bete behar
dituzu

Oharrak

Salbuespenak: • Ordezkapen kontratu bat bukatu ostean, 20 egunen barruan berriz irakasle bera
ordezkatzeko beharra balego, eta ordezkatu duen izangaia libre badago, berriz berari eskaini beharko
zaio. • Jardunaldi murriztuko kontratu bat hartu ostean, eta ikastetxe berean ordu batzuetarako beharra
badago, izangai horri eskaini beharko zaio kontratua, oso egin arte.

• Abuztuaren 31n zerrendak berregituratuko dira eta sortu ziren momentuan zeuden moduan utziko
dira. Beraz, ikasturtean zerrendaren barruan zure posizioa aldatu bada, hurrengo ikasturtearen hasieran,
zerrendak sortu ziren momentuan zeunden tokira bueltatuko zara.

egoerara pasako zara, baina ez zara kaleratua izango. Uko egin diozun kontratua hasten den egunetik
aurrera berriro “prest” egoerara pasatzea eskatu ahal izango duzu (eskaera idatziz aurkeztuz Hezkuntza
Departamentuan) eta 10 eguneko epean zerrendan zure postua berreskuratuko duzu. Bigarren aldiz uko
egiten baduzu, ikasturte osorako “ez prest” egoeran geratuko zara.

• Mezu elektronikoa bidalitako unearen arabera
(ez da zerrendarik eratzen, bakarrik kontratua
esleitzen zaio pertsona bati).

• Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren araberakoa.

Proba gainditzea exijitzen diren espezialitateak (Musika eta Arte • Eskatutako tituluaren
Ezsenikoetako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoa eta Lanbide batazbesteko nota.
Heziketako espezialitate batzuetan):

• Eskaera aurkeztu Hezkuntza Departamentuaren Erregistroan
(eskaerak apirilean eta urrian ebatziko dira) • Espezialitatean
eskatzen den titulazioa (1. eranskina).

Proba gainditzea exijitzen ez diren espezialitateak:

• Lan egin izana espezialitate eta hizkuntza horretan oposizioak • Puntuaziorik gabe ordenatzen dira, jatorrizko
deitzen diren ikasturtean.
zerrendan zeuden orden berdinean.

• Nafarroan oposiziora aurkeztu izana beste espezialitate eta
hizkuntza batean • Oposizioaren ikasturtean zerrendan egotea.

• Nafarroan oposizioaren lehenengo zatira aurkeztu izana
puntuazio positiboa lortuz • Espezialitatean eskatzen den
titulazioa. (1. eranskina). (Betebehar hau ez da derrigorrezkoa
izango zerrendan jadanik zeudenentzat edota oposaketa
gainditu dutenentzako).

Betebeharrak

•A
 ldez aurretiko uko egiteak: Urte horretan oposizioen deialdirik egin ez den zerrenda batean bazaude
eta hurrengo ikasturtean lan egitea ez bazaizu interesatzen, maiatzaren lehen hamabost egunetan
uko egin dezakezu. Zerrendan leku berean jarraituko duzu eta ez duzu inolaz ere justifikatu beharrik.

4º Deialdi bereziak.

3º Enplegu zerbitzu
publikoen bidez
(NEZ) deialdi propio
batengatik osatua.

2º Berariazko
zerrenda
(zerrenda irekiak
beharra dagoen
espezialitateetan).

1. Zerrenda orokorra
(2016an oposizioa
egon den
espezialitateetan
bakarrik,
gainontzeko
espezialitateetan
zerrendak
mantentzen dira).

Zerrenda mota

Zerrenden kudeaketa

Lan osasuna
Nola jokatu lan istripu baten aurrean

Istripua
Larria?

EZ

BAI
112ra deitu

Mutuara

MUFACE,
Montepíokoa
bazara...

Gizarte
Segurantzakoa
bazara

MUTUA NAVARRA
www.mutuanavarra.es
Q 948 19 44 00

Bakoitzak hautatutako entitatera

Gizarte Segurantza

Abisatu
lan istripua dela

Hautatutako mutua
(IMQ, Adeslas,
Sanitas, Aegon…)

Zer pausu eman?
1. Zuzendaritzan komunikatu.
2. Zuzendaritzak lan istripu eta gertakarien ikertze prozedura abian jarriko du.
3. Gizarte aseguruen bulegora bidaliko du.
4. Lan Arriskuen prebentzio atalera igorriko du.
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Habilitazioak eta akreditazioak
Titulazio bidezko habilitazioak Haur eta Lehen Hezkuntzan
Espezialitate berria eskuratzea (Funtzionarioak bakarrik!)
Espezialitatea

Betebeharrak edo titulazioak

Haur
Hezkuntza

Haur Hezkuntzan Maisu-maistra lanetan aritzeko araututako Graduatu titulua / Haur Hezkuntzako espezialitatean
Maisu-maistra titulua (1440/1991) / Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diplomatua Eskolaurre espezialitatean
/ Eskolaurre Hezkuntzan espezialitatea edo Haurreskola Pedagogiaren Filosofia eta Letrak (Hezkuntzaren zientzia
atala) edo Filosofia eta Hezkuntza Zientzia (Hezkuntzaren Zientzia atala) Lizentziaturetan.

Lehen
Hezkuntza

Lehen Hezkuntzan Maisu-maistra lanetan aritzeko araututako Graduatu titulua / Lehen Hezkuntzako
espezialitatean Maisu-maistra titulua (1440/1991 E.D.) / Maisu-maistra edozein espezialitatetan (1440/1991 E.D.)
/ Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakasle Diplomatua edozein espezialitatetan / Lehen-Hezkuntzako Maisumaistra (1950 eta 1967ko ikasketa planak).

Musika

Lehen Hezkuntzan Maisu-maistra lanetan aritzeko araututako Graduatu titulua, Musikari aipamen bat egiten diona
/ Musikaren esparruan Graduatu titulua /Hezkuntza Musikala espezialitatean Maisu-maistra titulua (1440/1991
E.D.) / Urriaren 3ko 1/1990 legearen Musika Goi titulua edo Irakaskuntzarako baliokidetutako titulazio oro /
Musikologian edo Musikaren Historia eta Zientzian Lizentziatua. 1/1990 edo 2/2006 Lege Organikoen araberako
Musika Titulu Profesionala.

Gorputz
Heziketa

Lehen Hezkuntzako Maisu-maistra lanetan aritzeko araututako Graduatu titulua, Gorputz Heziketako aipamen bat
egiten diona / Jarduera Fisikoa eta Kirolaren esparruan Graduatu Titulua / Gorputz Heziketa espezialitatean Maisumaistra titulua (1440/1991 E.D.) /Gorputz Heziketan lizentziatua / Gorputz Heziketan diplomatua.

Atzerritar Hizkuntza
(Frantzesa, Ingelesa,
Alemana)

Lehen Hezkuntzan Maisu-maistra lanetan aritzeko araututako Graduatu titulua, Atzerritar Hizkuntzari aipamena
egiten diona, eta hizkuntzen erreferentziazko Europear Marko amankomunaren B2 akreditazioa / Dagokion
hizkuntzaren esparruan Graduatu titulua / Atzerritar Hizkuntza espezialitatean Maisu-maistra titulua (1440/1991
E.D.) / Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diplomatua Filologia espezialitatean.

Pedagogia
Terapeutikoa

Lehen Hezkuntzan Maisu-maistra lanetan aritzeko araututako Graduatu titulua, Pedagogia Terapeutikoko
aipamen bat egiten diona, edo baita beste edozein aipamen non bere curriculuma zuzenki lotuta dagoen behar
berezidun ikasleen arretari / Heziketa Bereziko ezpezialitatean Maisu-maistra titulua (1440 / 1991 E.D.) / Oinarrizko
Hezkuntza Orokorreko Irakasle Diplomatua Heziketa Bereziko espezialitatean / Psikopedagogian lizentziatua /
Filosofian eta Letretan lizentziatua, Pedagogia atalean, Heziketa Bereziko azpiatalean, edo 1983ko azaroaren 7ko
11. BOEren araberako baliokidetza.

Entzumena
eta Hizkuntza

Lehen Hezkuntzan Maisu-maistra lanetan aritzeko araututako Graduatu titulua, Entzumena eta Hizkuntzari
aipamen bat egiten diona / Logopeda lanetan aritzea arautzen duen Graduatu titulua / Entzumena eta Hizkuntza
espezialitatean Maisu-maistra titulua ( 1440 / 1991 E.D.) / Logopedian diplomatua.

Euskara A ereduan

EGA edo baliokide diren euskara tituluak.

Oharra: Urte guztian zehar irekiak egonen dira bi prozesuak.

Profilen akreditazioa
(Funtzionario zein interinoentzat)
Martxoaren 11ko 32/2013 Foru Agindua (NAO 59. zk., 2013ko martxoaren 6koa)
Eskatu daitezken profilak hauek dira:
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• Akordeoia, klarinetea, zeharkako txirula, kitarra, pianoa, bibolina, biolontxeloa

• Zeinu Hizkuntza 1, 2, 3 edo ZHI

• B2 eta C1aren baliokidetasuna: ingelesa, frantsesa eta alemana

• Musika lengoaia eta koroa

• Hezkuntza Berezia edo Pedagogia Terapeutikoa

• Logopedia

• Online formakuntza

• Osasun- Langile / Erizain

• Hortz Higienea / Hortz Protesia

• Izpiak

• Pianista errepertorista

• Prebentzioa

• Proiektuak

• Bela

• Hizkuntza aztertzaile

