
Zerrenden kudeaketa araudia
37/2020 eta 46/2020 F.A.

Zerrenda motak Betebeharrak Puntuazioa/hurrenkera Indarrean noiz arte Oharrak

1.  Funtzionario plaza 
lortu ez duten 
LEP aprobatuak

Dagokion kidego, espezialitate eta hizkuntzan oposizio aldia 
gainditu izana, funtzionario plazarik lortu gabe.

Oposizio eta lehiaketa faseen batuketa haztatua. Zerrendak berregin 
arte.

Hiru plazetatik lehena % 33 edo 
gehiagoko ezgaitasuna duten zerrenda 
honetako pertsonentzat izanen da.

2.  Kontrataziorako 
izangaien 
zerrenda orokorra

a)  Azken oposizioaldira aurkeztuak dagokion kidego, 
espezialitate eta hizkuntzan eta baldintza hauek betez:
1. Lehenengo ariketara aurkeztu izana +0.

2. Oposizio fasean puntuazio positiboa lortu izana.

3.  Espezialitzatean eskatzen den titulazioa izatean (I. Eranskina), 
ez da beharrezkoa izanen lehendik zerrendan zeudenentzat.

4.  Irakaskuntzarako edo espezialitaterako gaitasun faltagatik 
kanporatua ez izatea aurretik.

5.  Ariketa praktikoa gainditu izana zerrendetan mantentzeko 
beharrezkoa den espezialitateetan.

II. Eranskina
I.  Aurretiko esperientzia irakaskuntzan 

(10 puntu max.).

II.  Formakuntza akademikoa (5 puntu max.).

III.  Bestelako merituak (2 puntu max.).

IV.  Oposizio fasearen emaitza (oposizio fasearen 
emaitzen batezbesteko aritmetikoa).

Hurrengo oposizio 
edo zerrendak berregin 
arte.

Bi atal hauen arteko berdinketarik 
egongo balitz, honela ebatziko lirateke:

1.  Merezimendu baremoan 
puntuaziorik altuena, II. Eranskinean 
agertzen diren ordenean.

2.  Merezimendu baremoko azpi 
ataletan puntuaziorik altuena, 
II. Eranskinean agertzen diren 
ordenean.

3.  Lehenengo abizenaren arabera 
alfabetikoki ordenatua (beharrezkoa 
bada, bigarrenarena), egindako 
letren azken zozketaren arabera.

b)  Aurreko oposizioan funtzionario plaza lortu ez zutenak edo 
zerrenda orokorrean sartu zirenak eta baldintza hauek betez:
1.  Edozein kidego, espezialitate eta hizkuntzatan lehen ariketan 

aurkeztu izana.

2. Oposizio fasean puntuazio positiboa atera izana +0.

II. Eranskina (Gaineko informazioan dagoen 
baremo berbera)

Aurretiko lan esperientzia barematuko da.

c)  Oposizioa deitzen den espezialitatean, ikasturte berean 
kidego, espezialitate eta hizkuntza horretan gutxienez 
kontratu bat izan duten pertsonak, eta ikasturte bukaeran 
aprobatu gabeen zerrendan edo orokorrean mantentzen direnak.

Aurreko atalen atzean eta jatorrizko zerrendetan 
zeuden ordenean, baina puntuaziorik gabe.

Zerrenda orokorrera gehituko dira ere:
- Berariazko zerrendetatik.

- Nafarroako Enplegu Zerbitzuko (NEZ) zerrendetatik.

- Kontratazio deialdi berezien bidez sartuak.

- Kontratu bat onartzeagatik.

- Antzeko zerrendetatik kontratatuak.

Puntuaziorik gabe eta bertan daudenen atzean, 
zerrenda horretan sartzearen data, ordua, 
minutu eta segunduaren arabera. Eta berdinketa 
egotekotan, kontratua egin zieten zerrendan 
zeuden ordenaren arabera.

Zerrenda orokorraren berrantolamendua: azken bi urteotan oposizioa deialdirik egon ez den espezialitatetan eta hizkuntzetan, indarrean dagoen baremoa ezarriko da. 2019ko urtarrilaren 1a ondotik izanen diren 
oposizioetan, kontrakoa adierazten ez bada, Departamentuak ofizioz 2012tik azken 3 oposizio deialdietan ateratako puntuaziorik altuena gordeko du (beti ere kidego, espezialitate eta hizkuntza berean). Ordura arte, 
zerrendetan mantentzeko beharrezkoa izanen da deitzen diren oposizioetara aurkeztea.



Zerrenda motak Betebeharrak Puntuazioa/hurrenkera Indarrean noiz arte Oharrak

3.  2020ko 
Irakaskuntza 
ertainetako LEPen 
onartuak izan 
diren pertsonak

8/2019 Ebazpenak finkatutako kidego, espezialitate eta hizkuntza 
bakoitzean onartutako izangaiak.

37/2020 Foru Aginduaren I. eranskinean ezarritako baldintzak 
betetzea.

Izangaiak ordenatuko dira 8/2019 Ebazpenak 
finkatutako merezimendu baremoari dagokion 
puntuazioaren arabera.

Ingeleseko, frantseseko edo alemaneko 
titulazioren bat aurkeztu baldin badute berariazko 
profilekin identifikatuko dira.

Zerrenda iragankorra 
izango da,  2020/2021 
ikasturterako bakarrik 
indarrean egonez.

4.  Berariazko 
zerrendak 
(irekiera edo 
proba bidez 
sartuak)

a)  Zerrenden irekiera bidez: Eskari orria aurkeztuz eta kidego, 
espezialitate eta hizkuntza (behar izanez gero profila ere) 
horretarako betebeharrak egiaztatuz.

Eskatutako tituluaren batezbesteko emaitza. 
Berdinketa egotekotan, istantzia aurkezpenaren 
ordenaren arabera ebatziko da.

-  Hurrengo oposizio 
edo zerrendak 
berregin arte.

-  Berariazko zerrendan 
sartzeko proba 
egitea eskatzen 
den zerrendetan, 
espezialitate 
horretan aurretik 
proba gabe osatu 
ziren zerrendak 
baliogabetuko ditu.

-  Urtean bi aldiz behintzat irekiko 
dira zerrendak, eta ikasturtean 
zehar espezialitate guztiak irekitzea 
bermatuko da.

-  Deialdia argitaratu ondoren, izena 
emateko 20 egun naturaleko 
epea egonen da. Behin-behineko 
zerrendak argitaratu ondoren, 
10 lan eguneko epea egongo da 
erreklamatzeko. Honen ondoren 
behin betiko zerrendak argitaratuko 
dira.

b)  Proba deialdien bidez: Musika eta Arte Eszenikoetako 
katedradun eta irakasleentzat proba gainditzea eskatuko da. 
Lanbide Heziketa eta Arte Plastiko eta Diseinuko irakaskuntza 
profesionaletakio espezialitateetan, aldiz, Zuzendaritza 
Nagusiaren informearen arabera.

Probaren guztizko emaitzaren arabera (10 puntu 
max. eta baztertzailea izanen da erdia gainditzen 
ez dutenentzat. Bi zati edo gehiago izanez gero, 
zati bakoitza izanen da baztertzaile). Berdinketa 
egotekotan, probaren guztizko emaitzaren 
arabera.

Deialdi bat baino gehiago eginez gero, 
geroagokoan hautatuak izan direnak, zerrendan 
zeudenen atzean txertatuko dira.

5.  Nafarroako 
Enplegu 
Zerbitzuaren 
(NEZ) bidez 
hautatutako 
izangaiak

Zerrendetan izangairik ez duenean, Departamentuak eskakizunak 
betetzen dituzten lan-eskatzaileak gehituko ditu.

Zerrendetan izangairik ez duenean, 
Departamentuak eskakizunak betetzen dituzten 
lan-eskatzaileak gehituko ditu.

NEZek zerrenda berriak 
osatu arte  
(gehienez 3 urte).

6.  Titulazio-
eskakizunik 
gabeko 
2019/2020 
ikasturtean 
kontratatutakoen 
zerrenda

2019-2020 ikasturtean aldi baterako kontratu administratiboa 
sinatu izana, baldin eta 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskinean 
ezarritako baldintzak betetzen ez badituzte.

Zerrendan ordenatuko dira kontratatua izan zen  
unearen arabera.

Zerrenda iragankorra 
izango da,  2020/2021 
ikasturterako bakarrik 
indarrean egonez.

7.  Kontratazio 
deialdi bereziak

Beharragatik eta zerrendetan inor ez dutenean kontratu bereziak eginen dira bete behar den lanpostuari hobekien egokitzen zaion pertsonari eskainiz, aurretik honako prozedura jarraiki, 
beti ere:

- Ikastetxeko zuzendaritzaren txostena lanpostua lehenbait lehen betetzearen garrantzia eta beharra azalduz.

- Departamentuko atalaren txostena zerrenden agortzea azalduz eta justifikatuz.

- Dagokion atalaren idatzizko baimena, kontratazio bereziari bide emanen diona.


