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Eremua: AUTONOMIKOA

Soilik Nafarroako ikastetxeetan parte hartu daiteke.



PARTE HARTZAILEAK
1º DERRIGORREZKOAK

● Praktikaldian daudenak
● Behin behineko destinoa dutenak
● Suprimituak
● Beste batzuk: atzerrian egondakoak, eszedentzia behartuak, zerbitzu 

eginkizunetan (behin behinekoak)...

2º BORONDATEZKOAK

● Behin betiko destinoa dutenak
● Beste batzuk: eszedentziak...



PRAKTIKETALDIAN DAUDENAK

● Parte hartzea derrigorrezkoa da.
● Ezin da dokumentaziorik aurkeztu, LPEko notarekin parte hartzen da.
● LEPean gainditutako espezialitate eta hizkuntzetan aukeratu ahal diren 

zentro guztiak zerrendatu lehentasunen arabera. 
● Ez badira aukera guztiak jartzen, ofizioz plaza eman ahal dute. Egindako 

LPEko espezialitatean eta hizkuntzan bakarrik. 
● Emandako plazari uko egiterik ez dago.



BEHIN BEHINEKOAK

● Urtero parte hartu behar da, behin betiko destinoa lortu arte.
● Dokumentazioa aurkeztu ahal dute eta baremoan aukeratu: mantendu 

eta aplikazioan ateratzen den data ondorengo meritu berriak gehitu edo 
dena berritu.

● Egindako LPEko espezialitatean eta hizkuntzan bakarrik.
● Ofizioz plaza emana ahal diete. 
● Emandako plazari uko egiterik ez dago. 



SUPRIMITUAK/EZABATUAK 
● Bi aukera daude:

○ Lehentasuna erabili (eskaeran markatu behar da)
■ Urtero erabil daiteke plaza lortu arte.
■ Lehentasuna eskubidea: ikastetxera eta/edo herrira edo zonaldera.

○ Lehentasuna ez erabiltzekotan
■ Lehentasuna galtzen da beste lekualdatze lehiaketan.
■ Behin behineko bezala zaudenez, nahi diren plaza guztiak zerrendatu behar dira 

lehentasunaren arabera, bestela ofizioz plaza bat emana ahal da. 



LANPOSTUA EZABATZEKO AUKERA (-1)
● Gutxiagotzekoa den lanpostu batek eragiten dien pertsonek erabil 

dezaketen eskubidea. Hautazkoa da. 
● Ikastetxean gutxitzeko plazak badaude, espezialitate horretako 

irakasleek haien plaza gutxitzeko eskubidea dute.
○ Epea: urriaren 30etik azaroaren 6a bitarte, biak barne. 
○ Irakasle batek baino gehiago eskatuz gero, lehentasuna izanen du antzinatasun 

handiagoa duenak:
■ Maisu maistren: antzinatasuna ikastetxean duena.
■ Irakaskuntza Ertainetan: antzinatasuna 1º kidegokoan eta 2º plazan.



LANPOSTUA EZABATZEKO AUKERA

● Norbaitek ezabatze eskubidea erabiltzen duen momentuan, behin-
behineko egoeran egotera pasatzen da eta ezin da atzera bota. 

● Ikastetxe, herri edo zonalderako LEHENTASUNEZKO ESKUBIDEA
eskatzen ahal du.

● Lehentasunezko eskubidea mantenduko da behin betiko plaza bat berriz 
ere egokitzen zaion arte. 

● Ez bada lehentasunezko eskubidea eskatzen, baina plaza aurretik 
ezabatu da, ofizioz lanpostu bat esleitzen ahal da. 



LEHENTASUN ESKUBIDEA
● IKASTETXEAN lehentasunezko eskubidea

○ Aukerazkoa: partehartzailea habilitatua dagoen espezialitate guztiak nahieran 
erabiltzea. 

○ Gogokoa den lanpostu batekin gutxienez eskabidea betetzea gomendatzen 
dugu, hau egin ezean ofiziozko lanpostua eslei baitezakete.

● HERRIAN EDO ZONALDEAN lehentasunezko eskubidea.
○ Derrigorrezkoa: partehartzailea habilitatua dagoen espezialitate guztiak

erabiltzea eta herri horretako ikastetxe guztietara parte hartzera, nahi duen 
hurrenkeran ordenatuz. Hala egiten ez badu ofiziozko lanpostu bat eman 
diezaiokete. 

○ Aukerazkoa: hizkuntza profil duten lanpostuak eta zonaldeko ikastetxeak. 

*Goiko bi kasuetan ohiko lekualdatze-lehiaketaren bidez ere parte har daiteke lehentasunezko eskubideak erabiltzeaz gain, horrela bi 
aukerak agortuz.



BEHIN BETIKOAK
● Parte hartzea borondatezkoa da.
● Dokumentazioa:

○ Mantendu aurrekoa eta gehitu berria (aplikazioak zehazten duen data ondoren 
merituak). 

○ Berriztu dena.
● Uko egin ahal da prozesuari, behin-behineko ebazpena publikatzen 

den hurrengo 5 egunetan.         ADI!
● Maisu-Maiestrek: dituzten espezialitate guztiak erabili ditzakete 

(aurretik habilitazioa eskatu badute). 
● Bigarren Hezkuntzakoek: oposaketetako espezialitatea baino ez. 

*Plaza berria lortzekotan hainbat puntu galtzen dira: zentroan 
antzinatasuna.



OFIZIOZ EZ DIRA ESLEITZEN

MAISU-MAISTREN KIDEGOAN:

● Helduen Hezkuntza
● DBHko lehen bi mailetako lanpostuak
● Lanpostu ibiltariak
● Kartzelako lanpostuak

BIGARREN HEZKUNTZAN ETA LANBIDE HEZIKETAN:

● Helduen Hezkuntza
● Zereginen Ikaskuntzarako gelak
● Curriculum aniztasuna
● Elebidunak



ESKAERA “ITSUAN” EGITEN DA

Orain plaza hutsak agertzen dira. 

Gero *erresultak sortzen dira.

*lekualdatze lehiaketan parte hartu duen pertsona bati lanpostu bat esleitzen diotenean eta ondorioz, bere behin 

betiko zuen lanpostua libre uzten du. Lanpostu hauek ez dira deialdiaren I. Eranskinean agertzen baina sortzen ahal diren 
lanpostuak dira eta horrenbestez, esleituak izan ahal dira.



ETA LEKUALDATZE LEHIAKETAN EZ BADUT BEHIN 
BETIKO PLAZARIK LORTZEN?

● Udako esleipenak baino lehenago parte hartu behar da hurrrengo 
ikasturterako lanpostua lortzeko (irakasle ordezkoen aurretik eta 
desplazatuen atzetik).

● Lekualdatze lehiaketan merituen baremoaren araberako 
puntuazioarekin parte hartzen duzu.

● Praktikaldian daudenek LEPan lortutako puntuazioarekin.



BAREMOA

1º Antzinatasuna

2º Katedradun izatea

3º Merezimendu akademikoak

4º Karguak

5º Trebakuntza eta formakuntza

6º Beste mereizmenduak



1º AINTZINATASUNA

● Ikastetxean behin betiko gisa
○ 1º eta 2º urtean 2 puntu
○ 3º urtean 4 puntu
○ 4º eta hurrengo urteetan 6 puntu

● Ikastetxean behin behineko gisa - urte bakoitzeko 2 puntu
● Ikastetxean zailtasunezko lanpostuetan - urte bakoitzeko 2 puntu
● Kidegoan - urte bakoitzeko 2 puntu
● Beste kidego batean > - urte bakoitzeko 1,5 puntu
● Beste kidego batean < - urte bakoitzeko 0,75 puntu



3º MEREZIMENDU AKADEMIKOAK 

10 puntu gehienez

● Doktoregoa, gradu ondokoak eta aparteko sariak
● Unibertsitateko bestelako titulazioak

○ Gradua
○ Lehen Zikloak
○ Bigarren Zikloak

● Hizkuntza eskola, musika eta dantza…

*Ofizioz Hezkuntza Departamentuko erregistroan agertzen badira



4º KARGUAK

20 puntu gehienez

● Zuzendaria (ofizioz)
● Zuzendaritzan (ofizioz)
● Beste funtzioak (5 puntu gehienez)

○ Praktiketan dauden ikasleen tutore izatea
○ LH eta HH koordinatzailea
○ Bigarren Hezkuntzan: mintegi burua



5º TREBAKUNTZA ETA FORMAKUNTZA

10 puntu gehienez

● Gainditutako formakuntza jarduerak (6 puntu)
● Emandako formakuntza jarduerak (3 puntu)
● Beste espezialitateak (puntu 1)



6º BESTE MEREZIMENDUAK

15 puntu gehienez

● Argitalpenak
● Ikerketa edo berrikuntzako sariak
● Meritu artistiko edo literarioak
● Hezkuntza administrazioko lanpostuak
● LEP-en epaimahaikidea
● Gradu edo Masterreko praktiken tutorea
● PLO-ko plazetara joatea PL1 edo PL2 izanda



ZORTE ON!


