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DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO EPEA:

2019ko URRIAREN 21etik 2019ko AZAROAREN 4ra (BIAK

BARNE)

Edozein dokumentazio aurkeztuta ere, derrigorrezkoa da ESKAERA-ORRIA betetzea (2 ale), NANaren kopia aurkeztea,

eranskinak sinatzea eta dokumentazio guztiaren kopia konpultsatuak aurkeztea (edo originalak eta kopiak). Presentzialki

(Haurreskolak Partzuergoko egoitzan, Zuzenean bulegoetan) edo gutun ziurtatuaren bidez aurkeztu daitezke eskaerak.

 

GARRANTZITSUA                    DEIALDIA ONDO IRAKURTZEA GOMENDATZEN DIZUEGU

HAURRESKOLAK PARTZUERGOKO 2019-2020 BAREMAZIO-
BIRBAREMAZIO ETA IZEN EMATE DEIALDIA

http://www.haurreskolak.eus/lista_noticia?id_noticia=454


2018ko azaroaren 6tik 2019ko urriaren 13ra arteko merituak
baloratuko dira (biak barne):

 

ü Haurreskolak Partzuergoan egindako lanagatik: 0,01 puntu egun bakoitzeko
(3,42 puntu gehienez).

ü Eskola pribatuetan egindako lanagatik: 0,005 puntu egun bakoitzeko (1,71
puntu gehienez).

ü Baremazio-birbaremazio epean lortutako titulu berriak zein aldez aurretik
aurkeztu gabeko dokumentazioa (ikasketa ofizialak, deialdian jasota daudenak).

* Oharra: Dagoeneko entregatuta eta barematuta duzuen dokumentazioa/lan esperientzia berriz
entregatu/barematu beharrik ez dago.
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1. ERANSKINA: IZEN EMATE ETA ESKABIDE-ORRIA 

- Dokumentazio berria, ikasketak, kanpoko lan esperientzia gehitu edota lanaldia edo zonaldea aldatu

nahi denean DERRIGORREZ bete beharreko eranskina da.

- Hautagai berriek izena emateko DERRIGORREZ bete beharreko eranskina da.

- 2 kopia eraman: bat entregatzeko eta bestea norberak ziurtagiri bezala gordetzeko.

2. ERANSKINA: AITORPEN ARDURATSUA, ADIN TXIKIKOAREN BABES JURIDIKOAREN BAIMENA

- Hautagai berriek edota aurkeztu gabe duten hautagaiek bete beharreko eranskina da. Dokumentua

aurkezten ez duen edo sinatzen ez duen hautagaia ordezkoen zerrendan ez erabilgarri egongo da.

 

3. ERANSKINA: ORDEZKARITZA BOTEREAK EMATEKO ORRIA

- Hautagaia ez den pertsonari hautagaiaren izenean dokumentazioa aurkezteko boterea ematen duen

eranskina da.
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HAUTAGAI BERRIEN IZEN EMATEA ETA BAREMAZIOA:

- Izena emateko gutxieneko dokumentazioa:  Haur Hezkuntzako Goi Mailako Teknikari heziketa zikloa, Haur Hezkuntzako

gradua edo diplomatura eta hizkuntza eskakizuna (EGA edo parekidea) derrigorrezko eskakizunak dira. Dokumentu guztiak konpultsatu

behar dira (edo originala eta fotokopia aurkeztu), eta NAN kopia ere aurkeztu beharko da.

-  Barematzeko  bestelako  dokumentazioa: aurkeztutako  ikasketen  espediente  akademikoa,  bestelako  ikasketen  tituluak

(baremazio deialdian jasotzen direnak) eta kanpoko lan esperientzia (lan bizitza eta enpresa ziurtagiriaren bitartez).

- Eskaera aurkeztea eta helbidea:

            Presentzialki (Haurreskolak Partzuergoan zein Zuzenean bulegoetan): aurkezten dituzun dokumentu GUZTIEN 2

kopia eraman, kopia bat entregatzeko eta bestea frogagiri gisa gordetzeko (entregatu izanaren zigiluarekin). Hautagaia ez den pertsona

batek dokumentazioa eramaten badu, 3. eranskina gehitu beharko da hautagaiaren NANaren eta boteredunaren NANaren kopiekin.

                     Posta ziurtatu bidez: 1. eranskinaren bi ale aurkeztu eta  Correos-eko bulegoan data-zigilua jartzeko eskatu, bat

enpresara  bidaltzeko  eta  bestea  frogagiri  bezala  gordetzeko.  Ahal  izanez  gero,  aurkezten  dituzun  dokumentu  guztien  frogagiria

gordetzea gomendatzen dizuegu. Helbidea: 

HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Otaola Hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1

20600 EIBAR
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BIRBAREMAZIOAN ZER EGIN DEZAKET?         

         - Zonaldeak eta jardunak aldatu: 1. eranskina bete eta NANarekin batera aurkeztu.

         - Ikasketak gehitu: birbaremazio epean titulazio ofizial berriak lortu badituzu (deialdian jasota daudenak). 1. eranskina bete

eta tituluen kopiak aurkeztu, NANarekin batera.

         - Haurreskolak Partzuergoko lana: ofizioz baloratuko du enpresak.

         *  Salbuespena:  Haurreskolak  Partzuergoan  gertatutako  aldi  baterako  ezintasuna,  lan  istripuagatik  edo  gaixotasun

profesionalagatik, gurasotasuna, haurrak edo bigarren mailako senideak zaintzeko (5. 3. artikuluan b, c, d, e, f eta h ataletan) aldi

baterako etena eta egoera babestuetan  egon diren hautagaiek, eskaini zaien ordezkapen aldia emandako zerbitzu alditzat hartuko

da eta aldi hau barematu ahal izateko lan bizitza aurkeztu beharko dute, lan istripu edo gaixotasun profesionalaren kasuan

izan ezik. 

         - Kanpoko lan esperientzia: 1. eranskina bete eta lan bizitza, enpresa ziurtagiria eta NANarekin batera aurkeztu.        

*Gogoratu: dokumentuen kopia konpultsatuak aurkeztu, edo originalak eta kopiak. 
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1. ERANSKINEKO 6. PUNTUA: APARTEKO PUNTUAZIOA

a) Ordezkoen Araudiko 5.5. puntuan jasota dauden EGOERA BABESTUAK barematuko dira:

“Haurreskolak Partzuergoan gertatutako aldi  baterako ezintasuna,  lan istripuagatik  edo gaixotasun profesionalagatik,  gurasotasuna,

haurrak edo bigarren mailako senideak zaintzeko (5.3 artikuluan b, c, d, e, f eta h ataletan) aldi baterako etena eta egoera babestuetan

egon diren hautagaiek, eskaini zaien ordezkapen aldia emandako zerbitzu alditzat hartuko da eta aldi hau barematu ahal izateko lan

bizitza aurkeztu beharko dute, lan istripu edo gaixotasun profesionalaren kasuan izan ezik.”

b) Zerrendaren hurrenkeran egindako akatsak (saltoak) barematuko dira:

“Ordezkoen araudian jasota dagoen moduan, Haurreskolak Partzuergoaren akatsa batengatik langileak kontratua eskuratzeko aukera

galdu duenean,  langileari zegokion kontratuaren puntuazioa ofizioz emango da, kasu guztietan, kontratua eskuratzeko aukera

galdu zuen datak errespetatuz.”

c) 165 egun baino gehiago lan egiteagatik 0,31 puntu barematuko dira:

“Haurreskolak Partzuergoan lana egindako ordezkoek, ikasturte bakoitzean zehar gutxienez 165 egunetan aritu diren hautagaiei, beti ere

abuztuko hilabetean kontrataturik egon ez direnei, kurtso bakoitzeko abuztuko hilabete osoari dagozkion 0,31 puntu lortuko dituzte.

Kontratua abuztuan zehar amaitzen den kasuetan dagokion zati proportzionala puntuatuko da.”

* a) eta b) egoeretan egon izanagatik barematu beharreko puntuazioa zenbatekoa den jakin nahi izanez gero, bidali mezu

bat dagokion pertsonal zerbitzura.
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DATA PROZESUA

2019ko urriak 11 Haurreskolak Partzuergoko web gunean argitaratuko da deialdia.

2019/10/21-
2019/11/04
(biak barne)

Eskaerak aurkezteko epea.

2020ko otsailak 14 Behin-behineko zerrenda argitaratuko da.

2020/02/17-
2020/02/28
(biak barne)

Erreklamazio epea.

2020ko apirilak 3 Behin-betiko zerrenda argitaratuko da.

2020ko apirilak 6 Zerrenda berria indarrean sartuko da.

2020/04/04-
2020/05/04
(biak barne)

Gorako helegitea aurkezteko epea.

2020ko maiatza
bukaera

Gorako helegiteen ebazpena.
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DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO

Helbidea:

HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina, 1

20600 Eibar (GIPUZKOA)

Arreta ordutegia:

Astelehenetik ostegunera 09:00etatik 15:00etara.

Ostiraletan 09:00etatik 14:00etara.

Posta ziurtatu bidez eta Zuzenean zerbitzuko bulegoetan ere aurkeztu daiteke dokumentazioa.
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                                        1. ERANSKINA: IZEN EMATE ETA ESKABIDE-ORRIA 
  

Haurreskolak Partzuergo Publikoko lanpostu hutsak eta ordezkapenak hornitzeko deialdia 
 

1. Datu pertsonalak 
 
Izen Abizenak:  
    

Jaiotze Data:  N.A.N.:  
  

Helbidea:  
    

P.K.:  Herria:  
    

Lurraldea:    
    

Tlf. Mugikorra:  Tlf. Finkoa:  

    

E-maila :  

 
 

2. Lurralde eta Jardunaren aukeraketa (nahi adina aukerak marka daitezke) 
 

LURRALDEA ZONALDEA LANEKO JARDUNA 
OSOA PARTZIALA 

ARABA IPARRALDEA   

HEGOALDEA   

BIZKAIA 
EKIALDEA   

MENDEBALDEA   

HEGOALDEA   

GIPUZKOA 
EKIALDEA   

MENDEBALDEA   

HEGOALDEA   

 

 

3. Baldintza Orokorrak: Markatu gurutze batez. 
 

Haur-hezkuntzako Irakaslea - Diplomatura  

Haur Hezkuntzako Irakaslea - Gradoa  

Haur-hezkuntzako Goi-mailako Teknikaria  

Haurtzaindegian Espezializatutako Teknikaria  

Homologazioa / Gaikuntza  

 

2. Hizkuntza-eskakizuna Bai  

 
4. Ikasketa-tituluak: Markatu gurutze batez. 
   

Irakaslea Haur Hezkuntzan - Diplomatura  

Irakaslea Haur Hezkuntzan - Gradoa  

Haur-hezkuntzako goi-mailako teknikaria  

Haurtzaindegian espezializatutako teknikaria  

Homologazioa / Gaikuntza  

Psikologia – lizentziatura / Gradoa  

Pedagogia – Lizentziatura / Gradoa  

Psiko-pedagogia Lizentziatura  

Irakasle diplomaturetan beste espezialitateren bat  

Haur Hezkuntza edo eta Lehen hezkuntzako minorrak eta mentzioak  

Irakaslea Lehen Hezkuntzan – Gradoa  
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5. - KANPOKO LAN ESPERIENTZIA: 
 
 

Lan ziurtagiria ( Lan zentroa)  Noiztik Nora 

•  
 

•  

 
•  

 
•  

 
•  

 

   

Lan bizitza    

 

 
6.- APARTEKO PUNTUAZIOA:  
 
               Noiztik      Nora 

3.1.a.1) Ordezko araudiaren 5.3 artikuluaren b, c, d, e, f eta h ataletako 
egoera babestuan emandako denbora. 

   

Lan bizitza aurkezten da:    

3.1.a.2) Akats batengatik galdutako kontratuari dagokion puntuazioa.    

3.1.a.3) ikasturtean egindako 165 lanegunengatik sortutakoak    

 
 

 
7.- ORRI HONEKIN AURKEZTURIKO DOKUMENTUAK: 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 

Data eta sinadura 
 

 
 
 
 
 
 

* Interesdunari jakinarazten zaio bere datu pertsonalak Haurreskolak Partzuergoak erabiliko dituela hautagaien baimenaren arabera kudeatzeko eta, hala badagokio, kontratuz aurreko neurriak 
aplikatzeko (GDPRren 6.1 a eta b artikulua). Datuak hezkuntza gaietan eskumena duten administrazio publikoei eta Haurreskolakeko lan-poltsetan agertzen diren hautagaiak eska dezaketen 
beste erakunde batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie. Interesdunak bere datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta datuon tratamendua mugatzeko eta 
tratamendu horren aurka egiteko ere. Horrez gain, informazioa osatzeko aukera ere dauka, honako helbide honetara idazki bat igorriz: Otaola Hiribidea, 29-Jaizkibel eraik., 1. 20600 – Eibar 
(Gipuzkoa). Bestela, mezu elektroniko bat bidali dezake honako helbide honetara: dpo_dbo@haurreskolak.eus 
. 
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II ERANSKINA: 
 

AITORPEN ARDURATSUA, ADIN TXIKIKOAREN BABES JURIDIKOAREN URTARRILAREN 15eko 
1/1996 LEGE ORGANIKOAREN 13.5 ARTIKULUA BETETZEARI BURUZKOA, ETA SEXU 

DELITUGILEEN ERREGISTRO ZENTRALAREN ZIURTAGIRIA LORTZEKO BAIMENA 
 

 
 

1.-DATU PERTSONALAK: 
 
IZEN ABIZENAK 
 

 
NIF/NIE/PASAPORTEA 

 

 
JAIOTZE EGUNA 

 

 
 
2.-AITORPENA ETA BAIMENA: 
 
Behean sinatzen duenak adierazten du ez dutela kondenatu epai irmo baten bidez espetxe-
zigorrarekin Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege 

Organikoak-Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea hein batean aldatzen dituenak-13,5 
artikuluan aipatzen dituen sexu-askatasun eta ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik. 

 
  Haurreskolak Partzuergoari ematen dio, beharrezko datu-baseak kontsultatzeko haren 
izenean, 1/1996 lege organikoaren 13.5 artikuluan aipatzen den ziurtagiria eskatzeko, 

adingabeekiko ohiko harremanak izatea eskatzen duten zerbitzuak ematen ari den bitartean eta 

jarduera hori hasten duenean. 
 
 

Ez du baimenik ematen. 
Baimena ematen ez badu, Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ezezko ziurtagiria aurkeztu 
beharko du, ziurtagiri hori eskatu ahalako baitu langileari gure mendeko haurreskoletan 
adingabeekin ohiko harremanak izatea eskatzen duten zerbitzuak ematen ari den  bitartean.  
 

  
 
 

……………………….…(e)n, ………..(e)ko…………………….……aren……………(e)(a)n. 
 
 
 
 

Sinadura 
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III. ERANSKINA: 
 

ORDEZKARITZA BOTEREAK EMATEKO ORRIA 
 
 
 
 
Nik,................................................................ jaun/andreak, NAN 

...........................duenak, eta 

helbidea................................................................................................duenak,  
BAIMENTZEN DIOT ........................................................................ jaun/andreari, 

NAN..................................duenak, adin nagusikoa, NI ORDEZKATU ETA NERE IZENEAN 

BAREMAZIO ORRIAK  aurkezteko eskubidea emanez. 
 
Honela jasota gera dadin, botere hau sinatzen dut. 
 

 

…………...........-(e)n, 2019ko ……………-aren ……an. 
 
 
Sinadura 


