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2019ko abenduaren 16an
2017-18-19KO LAN SARI TAULAK ETA GREBA AMAITZEKO AKORDIA 2020KO
URTARRILETIK AURRERA NOLA APLIKATU ADOSTU DITUGU
Joan den ostiralean, abenduaren 13an, berriro bildu zen Gizarte Ekimeneko Zentroen
hitzarmen kolektiboaren negoziazio mahaia. Kristau Eskolak 2017, 2018 eta 2019. urteetarako
ordainsarien proposamen bat aurkeztu zuen, Steilasek aurreko bileran proposatu zuen
batxilergoko eta lanbide-heziketako irakasleen soldatak parekatzea islatuz.
Taula horiek onartu ziren, eta dagozkien atzerapenak ikastetxeek ordaindu eta kotizatuko
dituzte lehenbailehen; ordaintzeko azken eguna 2020ko abenduaren 31 da. Urtarrileko nomina
2019ko soldatarekin eguneratuko da gutxienez, eta, ahal bada, 2020ko soldatarekin, 2019ko
KPI +% 2ko igoerarekin.
Gainera, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera greba amaitzeko akordioa aplikatzeko irizpideak
adostu ziren. Puntuz puntu, hauek izan ziren aplikatu beharreko irizpide adostuak:
LANALDIAK ETA LAN-KARGAK: Irakasleentzat astean 3 ordu osagarri lan pertsonalerako. Saio
oso batekoak izango dira. Saioak 50 minutu baino gutxiagokoak badira, 4 izango dira. Urteko
40 ordu osagarri ez-presentzialak urteko lan-ordutegian zenbatuko dira, eta guztira 1212 ordu
presentzial izango dira. Salbuespen gisa, 2019-2020 aldirako, 2020ko urtarriletik ekainera
arte, ordu osagarri ez-presentzialen zenbaketa 27 ordukoa izango da. AZPren kasuan, 30
orduko lanaldi-murrizketa da, udako oporrekin modu jarraituan egin beharrekoa. Salbuespen
gisa, aurten urtarriletik uztailera aplikatuko da, eta murrizketa 20 lanordu gutxiagokoa izango
da.
ORDEZKAPENAK: Urtarriletik aurrera, irakasleen, 0-3 urteko langileen eta hezkuntzalaguntzako espezialisten gaixotasunak eragindako ustekabeko bajen ordezkapenak bajaren
hirugarren egunetik aurrera egingo dira. Hiru egun baino gehiagoko baja medikoa
aurreikusten den kasuetan, aurreikusitako baja guztietan, lehen zikloaren eta lehen zikloaren
kasuan, lehenengo egunetik ordeztuko dira.
LANBIDE HEZIKETA: Lan-batzorde bat eta bilera-agenda bat sortzeko konpromisoa hartzen
da, martxorako akordioa lortzeko.
HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK: Ikasturte honetan urteko lanaldia 97 ordu
murriztetik, salbuespen gisa, murriztu beharreko ordu-kopurua 65 ordukoa izango da.
Gainera, espezialista bakoitzak astean 1,5 ordu osagarri izango ditu lanaldi osoan lan egiten
badu, eta ordubete lanaldi partzialean lan egiten badu. Saio oso batekoak izango dira. Saioak
50 minututik beherakoak badira, 2 saio izango dira lanaldi osorako kontratatutako EAEentzat,
eta ordubete zatiezina lanaldi partzialeko kontratuen kasuan.
Gainerako orduak ordu osagarrietan banatuko dira ikaslerik gabeko egunetan, beti egun
osoetan (irailean eta ekainean), baita eskola irteeretan, koordinazioan edo prestakuntzan ere,
urteko lanaldia osatu arte.
0-3 ZIKLOKO LANGILEAK: Gabon hauetan 9 opor-egun hartzeko eskubidea dute. 125 ordu
osagarrietatik, ikastaro honek 84 izango ditu salbuespen gisa. Urteko lanaldia 45 ordu
murrizteari dagokionez, egunka aplikatuko da, nahiz eta ikasturte honetan salbuespenez 30
ordu izango diren eta egun edo ordu osoka murriztu ahal izango diren.
ERRETIRO PARTZIALA: Salbuespen gisa, 1958-04-30a baino lehen jaiotako langile guztiei,
baldintzak betetzen badituzte, 2020ko martxoaren 1ean erretiro partziala hartzea bermatuko
zaie. Horrez gain, ikastetxeak eta langileak akordio bat sinatuko dute, metatutako lanaldiaren
amaiera-data edo lanaldiaren zenbaketa %25ekoa izan dadin, 2019ko abenduaren 31n
erretiro partziala hartu izan balu bezala.
Gaur egun 58 urtetik gorakoentzako eskola-lanaldiaren murrizketa baliatzen ari den langileak
2020ko ekainaren 30ean amaituko du murrizketa hori.
BIRKOKATZEA: Birkokatze-prozesuaren araudia negoziatzeko, lan-mahai bat eratuko da,
martxorako zehaztua izateko.

Hezkuntzan STEILAS!

