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Eremua: AUTONOMIKOA
• Soilik Nafarroako ikastetxeetan parte hartu daiteke.
•

Ezin da beste erkidegoetatik inor etorri.

*Lehenengo behin betiko lanpostua Nafarroan eta LEP-a gainditu zenuen
espezialitatean eta hizkuntzan lortu behar duzu.

PARTE HARTZAILEAK
1. DERRIGORREZKOAK
●
●
●
●

Praktikaldian daudenak
Behin behineko plaza dutenak
Suprimituak
Beste batzuk: atzerrian egondakoak, eszedentzia behartuak, zerbitzu
eginkizunetan (behin behineko plaza dutenak)...

2. BORONDATEZKOAK
● Behin betikoak
● Beste batzuk: eszedentziak…
Plantillak DBH, LH
Plantillak maisu-maistrak

PRAKTIKALDIAN DAUDENAK
Parte hartzea derrigorrezkoa da.
Dokumentaziorik ezin da aurkeztu, LEPeko notarekin parte hartzen da.
LEPa gainditu den erkidegoan lehiatuko 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
LEPeko espezialitatean, hizkuntzan eta lurraldean bakarrik.
● Emandako plazari uko egiterik ez dago.
●
●
●
●

BEHIN BEHINEKOAK
• Urtero parte hartu behar da, behin betiko destinoa lortu arte.
• Egindako LEPeko espezialitatean, hizkuntzan eta lurraldean bakarrik.
• Ez badira aukera guztiak jartzen, ofizioz plaza eman ahal dute. Egindako
LEPeko espezialitatean, hizkuntzan eta lurraldean bakarrik.
• Emandako plazari uko egiterik ez dago.
• Dokumentazioa:
- Berria aurkeztu ahal da eta baremoa handitu. Berritu klikatuta.
- Ezer ez aurkeztu: aplikazioan agertzen den baremoa mantenduko
dute eta Departamentuak esperientzia puntuazioa gehituko du
ofizioz. Mantendu eta gehitu klikatuta.

BEHIN BETIKOAK
● Parte hartzea borondatezkoa da.
● Dokumentazioa:
- Berria aurkeztu ahal da eta baremoa handitu. Berritu klikatuta.
- Ezer ez aurkeztu: aplikazioan agertzen den baremoa mantenduko da
eta Departamentuak esperientzia puntuazioa gehituko du ofizioz.
Mantendu eta gehitu klikatuta.
● Uko egin ahal da prozesuari, behin-behineko ebazpenaren hurrengo 5
egunetan.
● Maisu-Maistrak: dituzten espezialitate guztiak erabil ditzakete (aurretik
habilitazioa eskatu bada).
● Bigarren Hezkuntza eta LH: oposaketako espezialitatea baino ez.
*Plaza berria lortzean hainbat puntu galtzen dira: zentroan antzinatasuna.

SUPRIMITUAK/EZABATUAK
LANPOSTUA EZABATZEKO AUKERA
● Gutxiagotzekoa den lanpostu bat (-1) eragiten dien pertsonek erabil
dezaketen eskubidea da. Hautazkoa da.
● Ikastetxean gutxitzeko plazak badaude, espezialitate horretako irakasle
guztiek haien plaza gutxitzeko eskubidea dute.
○ Epea: urriaren 29tik azaroaren 5era bitarte, biak barne.
○ Irakasle batek baino gehiagok eskatuz gero, lehentasuna izanen du
antzinatasun handiagoa duenak:
■ Maisu maistrak: ikastetxean duen antzinatasuna.
■ Irakaskuntza Ertainak: antzinatasuna 1º kidegoan eta 2º plazan.

● Norbaitek ezabatze eskubidea erabiltzen duen momentuan,
behin-behineko egoeran egotera pasatzen da eta ezin da atzera bota.
● Egoera horretan, ikastetxe, herri edo zonalderako LEHENTASUNEZKO
ESKUBIDEA eskatzen ahal du (DPL).
● Lehentasunezko eskubidea mantenduko da behin betiko plaza bat berriz
ere egokitzen zaion arte.
● Behin plaza ezabatuta, ez bada lehentasunezko eskubidea eskatzen,
ofizioz lanpostu bat esleitzen ahal da.

● Bi aukera daude:
○ Lehentasuna erabili (eskaeran markatu behar da DPL)
■
■

Urtero erabil daiteke plaza lortu arte.
Lehentasuna eskubidea: ikastetxera eta/edo herrira edo zonaldera.

○ Lehentasuna ez erabiltzekotan
■
■

Lehentasuna galtzen da beste lekualdatze lehiaketetan.
Behin behineko bezala zaudenez, nahi diren plaza guztiak zerrendatu behar dira
lehentasunaren arabera, bestela ofizioz plaza bat eman ahal dute.

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 ofizioz 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 ofizioz 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.

OFIZIOZ EZ DIRA ESLEITZEN
MAISU-MAISTREN KIDEGOAN:
●Helduen Irakaskuntza
●DBHko 1º eta 2º mailetako lanpostuak
●Lanpostu ibiltariak
●Kartzelako lanpostuak
BIGARREN HEZKUNTZAN ETA LANBIDE HEZIKETAN:
●
●
●
●

Helduen Irakaskuntza
Zereginen Ikaskuntzarako Programak (PCPIE)
“Derrigorrezko espezialitatea edo profila” duten plazak
Atzerriko hizkuntzako (frantsesa, ingelesa, alemana) profila duten espezialitateak. Plaza elebidunak

ESKAERA “ITSUAN” EGITEN DA
● Eskaera egiteko epea urriaren 29tik azaroaren 19ra arte luzatzen da.
● Behin betiko plantilla organikoa abenduan ateratzen da.
Momentu horretan plaza hutsak agertzen dira.
Gero *erresultak sortzen dira.
*Erresultak diren lanpostuak honakoak dira:
-

Lekualdatze lehiaketan parte hartu duen pertsona bati lanpostu bat esleitzen diotenean eta ondorioz,
ordura arteko bere behin betiko lanpostua libre uzten du.
Partaide bati behin-behinekoan plaza bat esleitzen diote eta 5 eguneko epearen barruan honi uko
egiten dio.
Hau da, deialdiko I. eranskinean agertzen ez diren lanpostuak edo behin-behinekoan esleitu ez den
lanpostua baina sor daitekeena (titularrak beste plaza bat hartu duelako edota epearen barruan uko
egin duelako) eta horrenbestez, esleituak izan ahal dira.
Adibidea

LEHIAKETAREN EBAZPENA
●

Otsaila aldera argitaratzen dira partaideen zerrenda eta meritoak.
10 egun daude erreklamazioak egiteko.

●

Behin-behineko esleipena martxoa aldera izango da.
5 lan egun daude prozesu osoari uko egiteko.

●

Behin betiko esleipena maiatza aldera izango da.
Esleipen honi ezin zaio uko egin.

ETA LEKUALDATZE LEHIAKETAN EZ BADUT
PLAZARIK LORTZEN?
● Udako esleipenetan parte hartu behar da hurrengo ikasturterako lanpostua
lortzeko (interinoen aurretik).
Hurrenkera:
1. Funtzionarioen osasun-arrazoien ondoriozko zerbitzu eginkizunak.
2. Irakastordu nahikorik ez izateagatik beren ikastetxetik aldarazitako irakasleak.
3. Euskaraz irakasteko konpromisoa betetzeko, beren ikastetxetik aldarazitako irakasleak.
4. Behin-behineko destinoa duten funtzionariak.
5. Adingabeko seme edo alaba zaintzeagatik eta salbuespenezko inguruabarrengatik emandako
zerbitzu eginkizunak.
6. Praktiketako funtzionariak.
7. Behin-behineko destinoarekin jardunera itzuli direnak.
8. Irakaskuntzako lanpostuetan prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangaiak.

BAREMOA (I. eranskina)
1º Antzinatasuna
2º Katedradun izatea (5p.)
3º Merezimendu akademikoak (10p.)
4º Zuzendaritza karguak eta beste funtzioak (20p.)
5º Trebakuntza eta formakuntza (10p.)
6º Beste merezimenduak (15p.)

1. ANTZINATASUNA
● Ikastetxean behin betiko gisa
○ 1. eta 2. urtean 2 puntu
○ 3. urtean 4 puntu
○ 4. urtetik aurrera 6 puntu

● Ikastetxean behin behineko gisa - urte bakoitzeko 2 puntu
● Zailtasunezko plaza,lanpostu edo zentroetan - urte bakoitzeko 2 puntu extra
● Kidegoan - urte bakoitzeko 2 puntu
● Beste kidego batean (maila berekoa edo altuagoa) > urte bakoitzeko 1,5p.
● Beste kidego batean (maila baxuagokoa) < - urte bakoitzeko 0,75 puntu
➢

Departamentuak ofizioz entregatzen du.

3. MEREZIMENDU AKADEMIKOAK
● 10 puntu gehienez
●

Doktoretza, gradu ondokoak eta aparteko sariak (5/3,2/1p)

●

Unibertsitateko bestelako titulazioak
○
○
○

●

Gradua (5p)
Lehen zikloko titulazioak (3p)
Bigarren zikloko titulazioak (3p)

Hizkuntza eskola, musika eta dantza tituloak, Lanbide
Heziketakoak… (1,5-4p. bitarte)

➢ Tituloaren kopia eskaneatuta entregatu behar da.

4. KARGUAK
20 puntu gehienez
● Zuzendaria (4p. ofizioz)
● Zuzendaritzan (2,5p. ofizioz)
● Beste funtzioak (5 puntu gehienez)
○ Tutore izatea
○ LH eta HH koordinatzailea
○ Bigarren Hezkuntzan: mintegi burua, departamentu burua…
*Zuzendaritzaren ziurtagiria entregatu behar da.

5. TREBAKUNTZA ETA FORMAKUNTZA
10 puntu gehienez
● Gainditutako formakuntza jarduerak (6 puntu)
● Emandako formakuntza jarduerak (3 puntu)
● Beste espezialitateak (puntu 1)
➢

Ziurtagiriaren kopia eskaneatuta entregatu behar da.

6. BESTE MEREZIMENDUAK
15 puntu gehienez
●
●
●
●
●
●
●

Argitalpenak
Ikerketa edo berrikuntzako sariak edota partaidetza
Meritu artistiko edo literarioak
Hezkuntza administrazioko lanpostuak
LEP-en epaimahaikidea
Gradu edo Masterreko praktiken tutorea
Euskararen ezagutza (3.3. puntuan baloratu ez bada)

ZORTE ON!

