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Kontratazio
zerrenden kudeaketa
bidegabekeria
hutsa da eta alde
guztietatik huts
egiten du!
Azken urtean irakasle interinoen lan baldintzak hobetzean aurrera
egin bada ere (5 hilabete eta erdi lan eginda uda kobratzea,
antzinatasun gradua onartzea) ezin dugu ahaztu 2008tik Nafarroan
dugun bidegabeko zerrenden kudeaketa. Orduan sindikatu guztiok
grebara atera ginen gestio mota tóxiko honen aurka, hamar urteren
buruan guk berdina defendatzen darraigu.
Zerrendak oposizioei lotuta egotean, sistemak oposaketa azterketan
parte hartzen derrigotzen ditu irakasleak, haien bizitzak egun
batetik bestera dantzan jarriz eta kasu larrinenetan lanaren galera
ere ekarriz. Honenbestez, guk, oposizioa lanpostu finkoa ateratzeko
tresna bezala ikusten dugu, ez lan egiteko ezinbesteko baldintza.
Lan zerrendek biziak zein eguneratuak behar dute izan; horregatik,
proposatzen dugu oposizio prozesutik at egoteaz gain, urtero ireki
eta barematzea. Pertsona orok izan behar du puntuazioan gora
egiteko aukera egindako merezimenduak aintzat hartuz.
Espezialitate, hizkuntza edo profilengatik banatzen diren hamaika
zerrenda zurrun izan beharrean, zerrenda integratu bakarra da
bidea, non izangai guztiak zerrenda berean egongo diren, eta
bakoitzak dituen espezialitate, hizkuntza zein profilak nahieran
erabiliko dituen.
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ZERRENDAK KUDEATZEKO
BESTE MODU BAT POSIBLE DA!
HONEK HUTS EGITEN DU
ALDE GUZTIETATIK!
STEILASen
kudeaketa
proposamena

Hezkuntza
Departamentuaren
kudeaketa

Oposizioa eta zerrenda
bereiztuak

Sarbide aldrebesa

Oposizioa gainditzeak
puntu estrak eman
Espezialitate, hizkuntza
eta profilak integratuak
Izangaien aukera
guztiak kontuan hartu
Urtero birbarematu
eta zerrendak ireki
Zerrenda integratu
bakarra, kudeaketa
bakarra
Berdintasuna
Kontziliazioa erraztu
Langileak babestu
Prestakuntza publiko
eta debaldekoa

Prekarioak, beti
oposizioen menpe
Zerrenda desegituratuak
hizkuntzaka
eta espezialitateka
Ordezkapenak
betetzeko zailtasunak
Irekiera arbitrarioa
Zerrenda fosilak
Esperientziaren
puntuazio
diskriminatzailea
Zerrenda + LEP = estresa
% 48ko interinitate tasa
Prestakuntzaren
merkantilizazioa
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Ordezkogaien kudeaketarako gure proposamenak
Oposizioak eta kontratazio zerrenda bereiztea
• Oposizioak behin betiko lanpostuetara bakarrik iristeko prozedura izatea.
Gainerako beharretarako (ordezkapenak, baimenak, lizentziak…)
kontratatuen zerrenda barematuak edukitzea.
• Oposizio frogak gainditzeagatik puntuak lortzea pertsona kontratatuen
zerrendan.

Zerrenda irekia
• Izangaiek izena emateko aukera izatea ikasketak bukatutakoan.

Gaurkotzea
• Urtero birbarematzea kontratazio zerrenda.
• Izangai bakoitzak gehitutako merezimenduak eta esperientzia eranstea.

Babestea
• Izangaien esperientzia guztia aintzat hartzea.
• Sare publikoan egindako lana lehenestea.
• Pertsona zaurgarrienak (adinagatik, eritasunagatik,
lana eta familia bateratzeagatik...) gehiago babestea.

Berdintasuna
• Erkidego guztietako lan esperientziari balio berdina ematea.

Integrazioa
• Zerrenda bakarra egotea.
• Izengai bakoitzak bere espezialitate, hizkuntza eta profil
guztiak modurik bidezkoenean erabiltzea.

STEILASen, hizkuntza eta habilitazio edo espezialitate
guztiak kontuan hartuko dituen Kidego bakoitzeko zerrenda
integratu bakarraren aldeko apustua egiten dugu.
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Araudia

Hautagaien zerrenda
kudeatzeko
(37/2020 Foru Agindua)
Ikastetxe Publikoetan lan egiteko, Hezkuntza Departamentuak kudeatzen
dituen hautagaien zerrendetan egon behar duzu.

Zerrendetan sartzeko bete beharreko baldintzak
Kontrataziorako zerrendetan sartzeko hurrengo baldintza orokorrak bete behar dira::
• Espainiar Estatuko edota Europar Batasuneko kide den Estatu bateko herritarra izatea. Herritar
honen ezkontideak eta bere hurbileko senideek ere zerrendetan parte hartzeko aukera daukate.
NAN-a ez dutenen kasuan ordezkogaiek gaztelania ezagutza proba bat gainditu beharko dute, baldin
eta ez badute lortu espainiar Diploma (goi maila).
• Erabateko ezintasun iraunkorraren edo baliezintasun handiaren egoera deklaratuan ez egotea, eta
irakaslanarekin bateraezina den eritasunik edo eragozpen fisiko zein psikikorik ez izatea.
• Sartu nahi den kidego, espezialitate eta hizkuntzako kontratazio zerrendan probako denboraldian
kontratua deuseztatzeagatik ordezkogaien zerrenda horretatik baztertua ez egotea.
• 2016-2017 ikasturtetik aurrera berariazko deialdi bidez eta enplegu zerbitzu publikoen bitartez
sortutako zerrendetan sartzeko beharrezkoa da aintzinako CAP edo Bigarren Hezkuntzako Masterra
izatea. Oposizioetara aurkezteko ere baldintza hau bete beharra dago.
• Epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu-askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako
delitu batengatik.

Beharrezkoa online kudeaketarako:

• Ezohiko kontratazioetan, beste inor ez
dagoenean, posible da baldintza guztiak bete
ez arren lanpostua esleitzea. Betekizunak
betetzen ez badituzu ez zara zerrendan
sartuko kontratua bukatutakoan.

NAN eta PINa izatea.
Lortzeko

hemen klik

Clave.
Lortzeko

hemen klik
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Zerrenden kudeaketa araudia 37/2020 eta 46/2020 F.A.
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Zerrenda motak

Betebeharrak

Puntuazioa/hurrenkera

Indarrean noiz arte

Oharrak

1. Funtzionario plaza Dagokion kidego, espezialitate eta hizkuntzan oposizio aldia
gainditu izana, funtzionario plazarik lortu gabe.
lortu ez duten
LEP aprobatuak

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

II. Eranskina

Hurrengo oposizio
edo zerrendak berregin
arte.

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

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

I. Aurretiko esperientzia irakaskuntzan
(10 puntu max.).

2. Oposizio fasean puntuazio positiboa lortu izana.

II. Formakuntza akademikoa (5 puntu max.).

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

III. Bestelako merituak (2 puntu max.).

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

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

5. Ariketa praktikoa gainditu izana zerrendetan mantentzeko
beharrezkoa den espezialitateetan.
b) A
 urreko 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 2021 OPEtik aurrera.
2. Oposizio fasean puntuazio positiboa atera izana +0.

II. Eranskina (Gaineko informazioan dagoen
baremo berbera)
2021eko LEPetik aurrera, espezialitate batera
aurkeztuz gero, irakaskuntza-esperientzia
barematuko da jada dagoen gainerako
zerrendetan.

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:

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.

- Berariazko zerrendetatik.
- Nafarroako Enplegu Zerbitzuko (NEZ) zerrendetatik.
- Kontratazio deialdi berezien bidez sartuak.

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.

Adi!

Hemendik aurrera, nahikoa izango
da edozein kidego, espezialitate eta
hizkuntzatan aurkeztea, aurretik zeunden
zerrendetan mantentzeko. Kasu horietan,
gainerako zerrendetako irakaskuntzaesperientzia barematuko dute.

- Kontratu bat onartzeagatik.
- Antzeko zerrendetatik kontratatuak.
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

3. 2020ko
Irakaskuntza
ertainetako LEPen
onartuak izan
diren pertsonak

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

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.

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.

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

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

Puntuazioa/hurrenkera
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.

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

Indarrean noiz arte

Oharrak

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

- 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.
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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.

6. Titulazioeskakizunik
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 Zerrenda iragankorra
unearen arabera.
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.

NEZek zerrenda berriak
osatu arte
(gehienez 3 urte).

steilas

Zerrendetan sartzeko bideak
Kontrataziorako zerrendan sartzeko lau bide daude une honetan:
• Oposizio probetara aurkeztuta: LEPera aurkezten direnak eta puntuazio positiboa lortzen
dutenak (>0), baldin eta titulu baldintzak betetzen badira. Espezialitatekoak ez diren
hautagaiak puntuazio positiboa lortuz gero, espezialitatea dutenen atzetik geratuko lirateke.
2020ko oposizioetatik aurrera nahiko izango da hautaketa-prozesuko edozein espezialitate
eta hizkuntzatara aurkeztea aurretik sartuta zegoen zerrendetan egoteko.
Hauen guztien atzetik ikasturte horretan zehar espezialitate eta hizkuntza horretan gutxienez
kontratu bat izan duten pertsonak egongo lirateke, beti ere puntuaziorik gabe eta jatorrizko
zerrendetan zeuden ordenean.
• Berariazko zerrenden bidez: urtean bitan gutxienez irekiko dira eta ikasturtean zehar,
espezialitate guztiak behin irekitzea bermatuko da. Deialdia argitaratu ondoren, izena
emateko 20 egun naturaleko epea egonen da eta behin-behineko zerrendak argitaratu
ondoren, 10 eguneko epea egongo da erreklamatzeko. Honen ondoren behin-betiko zerrendak
argitaratuko dira.
• Nafarroako enplegu zerbitzuaren (NEZ) bidez: Departamenduko zerrendak bukatzen
direnean, Administrazioak eskakizunak betetzen dituzten lan-eskatzaileak gehituko ditu.
Hezkuntza Departamentuak zerrenda hauetakoren batean dagoen bati kontratu bat
eskaintzen badio, kontratua amaitzean zerrenda orokorrera pasako da automatikoki.
• Ostegunetako deialdi berezien bitartez. Zerrenden kudeaketa arautzen duen Dekretuan
aipatzen da Departamentuak “kasu berezietan” eta “beti ere zerrendetan ordezkogairik ez
dagoenean” ikasturtean zehar kontratazio bereziak egin ditzakeela. “zerrendetan daudenek
nahiz zerrendetan ez daudenek parte hartu ahal izango dute lanpostu horiek lortzeko.
Horrela, ostegunetan eguerdiko 14:00etan, eskainitako plazak Departamentuaren web
orrialdean publikatzen dira. Eskaintzan interesa dutenek eskaera formularioa bete behar
dute online ostiraleko 10:00ak baino lehen. Esleipenerako kontuan hartzen da, lehenengo,
ea ordezkogaia espezialitate eta hizkuntza horretako zerrendetan dagoen, eta horrela ez
bada, plaza formularioa lehenago bidaltzen duenari ematen zaio.

Titulazio
betekizunak

Fitxa

zerrendetan sartzeko

zerrenden irekiera
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web
deialdia
ostegunetako
ezohiko

Betetzeko zailak diren lanpostuak
Betetzeko zailak diren lanpostuak Departamentuak horietarako irakaslegoa aurkitzeko
zailtasunak dituztenak dira, eta hortaz, postu horiek esleitu zaizkien pertsonei abantaila
batzuk ematen dizkie.
Zehazki, Administrazioak interino horiek gutxienez hiru ikasturterako kontratatzeko
konpromisoa hartzen du, nahiz eta plaza hori funtzionario batek bete, ikastetxean premia
desagertzen bada edo aldatu egiten bada lanaldi erdia baino txikiagoa, ibiltaria edo
trebetasun instrumentalak edo teknikoak izatera pasaz. Departamentuak irakasle hori beste
ikastetxe batera bidaltzen du. Esleipen ekitaldian beste interino guztien aurretik aukeratzen
dute plaza.
Dena den, jakin behar da betetzeko zaila den postu bat duen pertsonak maiatzeko
lehenengo hamabostaldian hurrengo ikasturterako uko egiteko aukera duela. Kasu
horretan, hurrengo ikasturtetik aurrera zerrendan dagokion postuan egotera itzuliko da.
Hiru ikasturteak igaro ondoren, betetzeko zaila den lanpostua funtzionario batek benetan
bete ez badu, kontratatutako langileak lanpostu horretan geratzen ahalko dira lanpostu
hori funtzionario batek behin-behinean edo behin betiko bete arte.
Hezkuntza Departamentuak honako leku hauek kontuan hartzen ditu betetzeko zailak diren
lanpostu bezala:
HH, LH eta DBHIetan: Auritz, Aurizberri, Erro, Erronkari, Garralda, Otsagabia, Luzaide,
Zugarramurdi.
Irakaskuntza Ertainak: Arantza, Betelu, Goizueta, Urdazubi-Zugarramurdi.
HH, LH eta Ertainetan: Iruña (García Galdeano, San Francisco -A eta G ereduak-, San
Jorge, Arrotxapea, Nicasio de Landa), Huarte (IES Huarte), Zudaire.
D eredua ezartzen ari den ikastetxeak: Antzin,Olite-Erriberri, Tafalla (hauetan aurreko
ikasturteetan hartu zutenek mantentzen dute eta hemendik aurrera lanpostu normalak
izanen dira, zonalde mistora pasatu baitira), Caparroso, Lodosa, Allo.
inarrizko Lanbide Heziketa, Lanbide Heziketa Berezia eta ziklo berrietako irakaslegoa.
Bost unitate edo gutxiagoko landa-eskolak.
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Salbuespenak arau orokorrari
Ordezkogaien zerrenden kudeaketa arautzen duen dekretuak esleipenak arau
orokorraren aurka egiten diren hainbat salbuespen egoera aurreikusten ditu.
Betetzeko zailak diren lanpostuez gain (Administrazioak hiru urterako kontratua
eskaintzeko konpromisoa hartzen du) badira arau orokorra modu berezi batean
aplikatzen diren beste bi egoera:
• Interino bat ordezkapena egiten ari eta kontratua amaitzen bada pertsona titularra
lanera itzuli delako, 20 egun igaro baino lehenago ordezkapena egiteko beharra
berriro azaltzen bada, lanean ibilitako pertsonari deituko zaio, baldin eta honek
ez badu lehenago beste kontratu bat sinatu.
• Interino batek lanaldi partziala hartu badu eta ikastetxe horretan espezialitate
berean edo habilitatua dagoen beste espezialitate batean behar berria sortzen
bada, interino berari eskainiko zaio kontratua.

Lanpostuari uko egiteko bidezko arrazoiak
Zenbait kasutan, Departamentuak onartzen du izangaiak lan eskaintza bati uko
egitea, zerrendako lanpostua galdu gabe:
• Lanpostu ibiltariak.
• Ekaina edo abuztuko zenbait kasutan, Departamentuak onartzen du izangaiak lan
eskaintza bati uko egitea, zerrendako lanpostua galdu gabe: (<15 saio Irakaskuntza
Ertainetan, <20 saio Haur eta Lehen Hezkuntzan). Esleipen masiboen ondotik
eginen diren eskaintzetan (ikasturtean zehar) % 50 baino gutxiagoko jardunaldia
duten lanpostuei soilik egin ahalko zaie uko (<9 saio Irakaskuntza Ertainetan, <12
saio Haur eta Lehen Hezkuntzan).
• Profil bereziak eskatzen dituzten plazak edota ordutegia Musikarekin, Gorputz
Hezkuntzarekin, Hizkuntza Modernoarekin, Euskararekin gaztelerazko ikastetxeetan
edo beste trebetasun tekniko edo instrumentalarekin osatzen dituzten plaza
guztiak, beti ere pertsonak ez badu profil hori akreditatu edo zerrenda horietan ez
badago.
• Gartzelako plazak direnean.

10

TXAPELA BURUAN ETA IBILI MUNDUAN Nafarroa 2021

Lanpostuen Esleipen Telematikoa (LET)

STEILAS LET
gida interaktiboa

• Deialdi hauetan zerrendetan “prest” egoeran dauden pertsonek bakarrik parte
hartu ahal izango dute. Gainera, NAN zenbakia eta Nafarroako Ogasuneko
PIN-a, NAN elektronikoa edo Ziurtagiri Digitala edota Cl@ve kodea beharrezkoa
izango da.
• Deialdia argitaratzean ordezkogai batzuk plaza nahitaez aukeratzera derrigortuak
egongo dira (zerrendan lehenengo postuetan daudenak eta/edo beharrezko
profila dutenak, «nahitaezko parte-hartzearekin» agertuko dira) eta gainerakoek
borondatezko parte-hartzearekin» deia egingo zaie parte hartu ahal izango dute.
• Derrigorrezko parte-hartzeara behartuta dauden pertsonek ez badute plazarik
aukeratzen, kontratuari uko egiten dietela kontsideratuko da eta zerrendan “ez
prest” egoeran geratuko dira ikasturte osorako agertzen den zerrenda guztietan.
Hala ere, ikasturte bakoitzeko aukera bakarra dago “ez prest” horretatik “prest”
egotera pasatzeko, instantzia baten bidez. Behartutako lanpostu bati berriz uko
egitekotan (justifikaziorik gabe) zerrenda guztietan “ez prest” bezala geratuko da
pertsona hori ikasturte bukaera arte.

Kontuz! Behin kontratu bat hartuta, uko egiteak zerrenda guztietatik kanporatua
izatea ekar dezake. Kontratuari uko egiteko gutxieneko epea 15 egun natural da;
horrela eginez gero lanean ari den zerrendatik bakarrik baztertzen da pertsona, eta
agertzen den gainerako zerrendetan “prest” moduan jarriko dute.
• Gainerako ordezkogaiek borondatez parte hartu ahal izango dute deialdian eta
aurrean dituzten pertsonek ez badute plazarik hartzen, aukeratu duten plazetako
bat esleitu ahalko zaie.
• Atelehen, astearte, asteazken eta ostiral guztietan deialdi bakoitzean parte hartu
ahal izago da deialdia hasten den eguneko 14:00etatik hurrengo egun balioduneko
08:30ak arte.

Erabiltzaile
eskuliburu
(Hezkuntza
Departamentua)

Laguntza-bideoa /
Nola aurkezten dut
nire eskaera?
(Hezkuntza
Departamentua)

Liburuxka
(Hezkuntza
Departamentua)
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steilas

Zerrendatik kanpo geratzeko arrazoiak
Ordezkogai bat zerrendetatik kanporatzera eraman dezaketen arrazoiak oso anitzak dira, baina bi taldetan
bana ditzakegu.

1. Lanean hasi baino lehen zerrendetatik kanporatzera eraman dezaketen arrazoiak:
• Kontratu bati uko egitea LETen hartu ondoren (gutxienez 15 egun natural lehenago abisatzen ez bada).
• Departamentuarekin sinatutako kontratua bertan behera uztea edo lanpostua uztea (gutxienez
15 egun natural lehenago abisatzen ez bada).

2. L anean dabilen interino bat zerrendetatik kanporatzeko arrazoiak honako hauek dira:
• Administrazioak kontratua bertan behera uztea ikastetxeko zuzendaritzak interinoaren inguruko
kontrako txostena egiten duenean.
• Gaitasun faltaren edo bete beharreko lanpostura ez moldatzearen ondoriozko arrazoiengatik
edozein kidego, espezialitate edota hizkuntzatako lan-kontratua deuseztatzea.
• Hezkuntza administrazioek deitutako irakasle kidegotan sartzeko hautapen prozedura batean
praktiketako funtzionario edo karrerako funtzionario izendatua egotea. Kasu horretan, ordezkogaia
izendatu duteneko mailako edo beheragoko kidego bati dagozkion zerrenda guztietatik baztertuko
da.
• Erretiroa hartzeko adina betetzea. Erretiratzeko adina izanik zerbitzuan jarraitu nahi dutenek
urteko luzapen eskaera aurkeztu beharko dute Giza Baliabideen Zerbitzuan, betiere ordezkogaiak
hirurogeita hamar urte bete ez baditu.

STAROTHPEID

Araudia

AP
OA
LINGUISTOAIKN
NAFARR

Zerrenden funtzionamendua, espezialitateak...
Oinarrizko araudia

Lanpostuen esleipen telematikoa (LET)

37/2020 Foru Agindua, apirilaren
8koa, aldi baterako kontratuekin
irakasle lanpostuetan aritu nahi duten
izangaien zerrendak kudeatzekoa
arauak onesten dituena.
46/2020 Foru Agindua, maiatzaren
16koa, COVID-19ak eragindako
osasun krisia dela-eta, kontratazio
zerrendak kudeatzeko neurriak
hartzen dituena, 2020-2021 ikasturtea
egoki antolatuko dela bermatzeko.

Lan baldintza orokorrak
Abuztuaren 30eko, 251/ 1993 Foru
Dekretu Legegilea, Nafarroako
Administrazio Publikoko langileen
Estatutu moldatua onartzen duena.
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Ikastetxeen funtzionamendua
389/2019 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Hezkuntzako
zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru
Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa,
Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen
antolaketa eta funtzionamendua 2019-2020
ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena.

