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Egonkortasunik eta segurtasunik
gabe pertsonentzat
Mobilizazio eta auzitegietan egindako presioari
esker, azken urteotan aurrera egin dugu langile
interinoen lan-baldintzei dagokienez (5 hilabete
eta erdi lan egin duten interinoek uda kobratzea,
antzinatasun-maila aitortzea, urtean behin ez erabilgarri jartzeko aukera...). Hala ere, 2008tik dugun
eta hain arazotsua den zerrenden kudeaketa honekin ezin dezakegu jarraitu. Bere garaian, sindikatu
guztiak araudi toxiko honen aurka grebara joan
ginen, eta 10 urte geroago, guk bide bera defendatzen jarraitzen dugu.

ez-kanporatzaileekin oposizioak deitzeko aukera
ematen duen. Baina araudi kaskar horrek eta Nafarroako Gobernuak egindako interpretazio murriztaileak ez dituzte langile gehienak egonkortuko, eta ez dute interino kopuruak behar adina
murriztuko; izan ere, Gimenoren Departamentuak
bitarteko langileen % 4,2 lotsagarri bat baino ez
du finkatuko, eta hauetako asko PAI bezalako
programa batean gatibu bihurtuko direnak, gainera, azken hauei C1 ingeles-maila eskatuko zaie
(oraingoz) probetara aurkeztu ahal izateko.

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.

Luze joan bada ere, mobilizazioen ondoren,
2021eko abenduan, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko Legea eta 2022ko
apirilean, irakasleen kidegoetan sartzea arautzen duen Errege Dekretuaren aldaketa onartu
zen, zeinak meritu bidezko lehiaketa eta proba
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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.

TXAPELA BURUAN ETA IBILI MUNDUAN Nafarroa 2022ko iraila

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.
• Nafarroa zonaldetan banatzea eta izangai bakoitzak bere lehentasunak
adieraztea.

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

steilas

Hautagaien zerrenda kudeatzeko
(37/2020 eta 46/2020 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).

araudia

Lan baldintza orokorrak
Abuztuaren 30eko, 251/
1993 Foru Dekretu Legegilea,
Nafarroako Administrazio
Publikoko langileen Estatutu
moldatua onartzen duena.

Oinarrizko araudia
37/2020 Foru Agindua,
apirilaren 8koa, aldi baterako
kontratuekin irakasle
lanpostuetan aritu nahi duten
izangaien zerrendak kudeatzekoa
arauak onesten dituena.

Zerrenden kontsultarako aplikazioa

• E rabateko 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.
•2
016-2017 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 sexuaskatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delitu
batengatik.
•
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.

Beharrezkoa online kudeaketarako:
Cl@ve.
Lortzeko

hemen klik

Hezkuntzako zerrendetan hurrenkera:
1 Oposizio-lehiaketa bidez plaza lortzea.
2 Oposizioa gainditu eta plaza gabe
geratuak.

3 Aurkeztu eta 0,1 baino gehiago
atera dutenak.

4 Aurreko ikasturtean kontratua izan
dutenak.

5 Salbuespenezko zerrenda irekiera
bidezkoak.

6 NEZen zerrenda bidez sartuak.
7 Kontratazio bereziak.
4
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Prestakuntza akademikoa:
Gehienez 3 puntu (276/2007 Errege
Dekretuaren I. eranskina)

Prestakuntza akademikoa:
Gehienez 2 puntu (276/2007
Errege Dekretuaren I. eranskina)

Bestelako merezimenduak:
puntu 1 gehienez.
- 0,75 puntu: 2012tik aurrera
izandako espezialitate bereko
oposizioa gainditzeagatik.
- Etengabeko prestakuntza:
gehienez ere puntu bat
baloratuko da (276/2007 Errege
Dekretuaren IV. eranskina).

A zatia: Gai baten garapena.
- 25 gai: 3 bola.
- 26-50 gai: 4 bola.
- 50 gai baino gehiago: 5 bola.

B zatia:
- B1: ahozko azalpena: unitate
didaktiko baten defentsa.
- B2: ariketa praktikoa: aplikatu
beharreko edukiak edo gaitasun
instrumentalak edota teknikoak
dituzten espezialitateetan
bakarrik.

Bigarren proba:
A zatia: Programazio didaktiko
baten aurkezpena eta defentsa
B zatia: Ausaz hautatutako 3
unitate didaktikoetako baten
aurkezpena, prestakuntza eta
defentsa.

Lehenengo proba
A zatia: Proba praktikoa
B zatia: Gai baten garapena.
- 25 gai: 2 bola
- 26-50 gai: 3 bola.
- 50 gai baino gehiago: 4 bola.

2 zatiko 2 proba.
Proba baztertzaileak

Oposizioaldia: % 66,6

Bestelako merezimenduak:
Gehienez 2 puntu.

Prestakuntza akademikoa:
Gehienez 5 puntu

Aurretiazko esperientzia:
5 puntu gehienez.
- Gehienez ere 5 urte
hartzen dira kontuan *

Merezimenduen baremoa
gehienez 10 puntu

Lehiaketaldia: % 33,3

Gorputzean sartu aurreko araudia

Oposizio lehiaketa sistema
Birjartze plazak (jubilazioak) eta berriak
- Egonkortze-plazarik eskaintzen ez den sarbideko hautapenprozedura: birjartze plazak (jubilazioak) eta lanpostu sortu
berriak.

276/2007 Errege Dekretua, otsailaren 23koa

BERRIA

* Aurretiazko esperientzia: 0,7 puntu/urtea espezialitate berean ikastetxe publikoetan. / 0,35 puntu/urtea gorputz bereko beste espezialitate batean. / 0,125 puntu/urtea beste
gorputz bateko espezialitatean. / 0,1 puntu/urtea beste ikastetxeetan.

Bestelako merezimenduak:
gehienez 5 puntu
- 2,5 puntu: 2012tik aurrera izandako
espezialitate bereko oposizioa gainditzeagatik.
- Etengabeko prestakuntza: gehienez ere 2
puntu baloratuko dira (276/2007 Errege
Dekretuaren IV. eranskina).

Aurretiazko esperientzia: 7 puntu gehienez.
- Gehienez ere 10 urte hartzen dira kontuan *

Aurretiazko esperientzia:
7 puntu gehienez.
- Gehienez ere 10 urte hartzen
dira kontuan *

Behin bakarrik

Merezimenduen baremoa
gehienez 10 puntu

Proba bat 2 zatitan.
Proba ez baztertzaileak

- Bi zatiren artean gutxienez 5
puntu, lehiaketaldian parte
hartzeko.
- Ez da gutxieneko bat behar
batezbestekoa kalkulatzeko.

15 Puntu gehienez

Lehiaketaldia: % 40

Iraupen luzeko aldi baterako enplegua
estabilizatzeko deialdi berezia

Irakasleen kidegoetan sartzeko araudiaren aldaketa

Oposizioaldia: % 60

Merezimendu lehiaketa sistema
Egonkortze plazak (5. xedapen iragankorra)
- Iraupen luzeko aldi baterako enplegua
egonkortzeko ezohiko deialdia. Behin bakarrik
egingo da.
- 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen aldi
baterako eta modu etengabean betetako
lanpostuak.

Oposizio lehiaketa sistema
Birjarpen plazak (4. xedapen iragankorra)
- 2023 eta 2024 urteetarako aldi baterako enplegua egonkortzeko tasa
gehigarrirako deialdia, egiturazko lanpostuak barnebiltzen dituena.
- Lanpostuek izan behar dute: Aurrekontu-zuzkidura dutenak.
Gutxienez 2020ko abenduaren 31 baino lehenagoko 3 urteetan aldi
baterako eta etenik gabe betetakoak.
- 2017 eta 2018ko egonkortze LEPetan deituak izan ez diren plazak
edota deituak izan baina bete ez direnak.

270/2022 Errege Dekretua, apirilaren 12koa

Sarbideko, igoera txandako eta espezialitate berriak eskuratzeko araudiak
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a) Azken oposizioaldira aurkeztuak dagokion kidego, espezialitate
eta hizkuntzan eta baldintza hauek betez:

2º Kontrataziorako
izangaien zerrenda
orokorra

2021eko LEPetik aurrera, espezialitate batera
aurkeztuz gero, irakaskuntza-esperientzia
barematuko da jada dagoen gainerako
zerrendetan.
Aurreko atalen atzean eta jatorrizko
zerrendetan zeuden ordenean, baina
puntuaziorik gabe.
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.

1. Edozein kidego, espezialitate eta hizkuntzatan lehen ariketan
aurkeztu izana 2021 OPEtik aurrera.

c) Oposizioa deitzen den espezialitatean, ikasturte berean kidego,

Zerrenda orokorrera gehituko dira ere:
- Berariazko zerrendetatik.
- Nafarroako Enplegu Zerbitzuko (NEZ) zerrendetatik.
- Kontratazio deialdi berezien bidez sartuak.
- Kontratu bat onartzeagatik.
- Antzeko zerrendetatik kontratatuak.

Adi!

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

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

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

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

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

Oharrak

PAIren Legetik aurrera, PAI, PALE, PAF
kontratazio-zerrendak sortuko dira
gorputz, espezialitate eta hizkuntza
bakoitzeko.

Hurrengo oposizio
edo zerrendak
berregin arte.

Zerrendak berregin
arte.

Indarrean noiz arte

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.

espezialitate eta hizkuntza horretan gutxienez kontratu bat izan
duten pertsonak, eta ikasturte bukaeran aprobatu gabeen zerrendan
edo orokorrean mantentzen direnak.

2. Oposizio fasean puntuazio positiboa atera izana +0.

zerrenda orokorrean sartu zirenak eta baldintza hauek betez:

Anexo II (Gaineko informazioan dagoen
baremo berbera)

b) Aurreko oposizioan funtzionario plaza lortu ez zutenak edo

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

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

III. Bestelako merituak (2 puntu max.).

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.

II. Formakuntza akademikoa (5 puntu max.).

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

II. Eranskina

Oposizio eta lehiaketa faseen batuketa
haztatua.

Puntuazioa/hurrenkera

2. Oposizio fasean puntuazio positiboa lortu izana.

1. Lehenengo ariketara aurkeztu izana +0.

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

Betebeharrak

1º Funtzionario
plaza lortu ez duten
LEP aprobatuak

Zerrenda motak

Zerrenden kudeaketa araudia

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

- Departamentuko atalaren txostena zerrenden agortzea azalduz eta justifikatuz.

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

46/2020 FA, maiatzaren 16koa.

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:

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

7. Kontratazio deialdi
bereziak

Zerrendan ordenatuko dira kontratatua izan
zen unearen arabera.

Zerrenda honen bidez
kontratatutako izangaiak
EZ DIRA ZERRENDA
OROKORRERA PASATUKO
masterra gehituta ere.

Zerrenda honen bidez
kontratatutako izangaiak EZ
DIRA ZERRENDA OROKORRERA
PASATUKO masterra gehituta
ere. EDL 31/2020.

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

NEZek zerrenda
berriak osatu arte
(gehienez 3 urte).

Osasun krisia bukatu
arte indarrean.

• 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.

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

Oharrak

6. Titulazioeskakizunik
gabeko 2019/2020
ikasturtean
kontratatutakoen
zerrenda

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

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

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

• Hurrengo oposizio
edo zerrendak
berregin arte.

Indarrean noiz arte

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

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

eta irakasleentzat proba gainditzea eskatuko da.
Lanbide Heziketa eta Arte Plastiko eta Diseinuko irakaskuntza
profesionaletakio espezialitateetan, aldiz, Zuzendaritza Nagusiaren
informearen arabera.
Deialdi bat baino gehiago eginez gero,
geroagokoan hautatuak izan direnak,
zerrendan zeudenen atzean txertatuko dira.

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.

b) Proba deialdien bidez: Musika eta Arte Eszenikoetako katedradun

espezialitate eta hizkuntza (behar izanez gero profila ere)
horretarako betebeharrak egiaztatuz.

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

Puntuazioa/hurrenkera

a) Zerrenden irekiera bidez: Eskari orria aurkeztuz eta kidego,

Betebeharrak

5. Nafarroako
Enplegu Zerbitzuaren
(NEZ) bidez
hautatutako
izangaiak

(RDL 31/2020)

4. Sin Máster

zerrendak (irekiera
edo proba bidez
sartuak)

3. Berariazko

Zerrenda motak

steilas

Eta, gainera, Nafarroan 11/2022 Foru Legea (PAI-IIPren Legea)
# Funtzio Publikorako sarbideari buruzko Legea da, Nafarroan bakarrik aplikatuko dena.
# Oposizioetara aurkeztu ahal izateko, ingelesezko C1 tituloa izatera behartzen du.
# Lekualdatze-lehiaketan eta zerrenden kudeaketan aldaketak eragingo ditu.

Irakasleak egonkortzeko prozesua

% 46

Funtzionarioak:

% 54

Interinoak:
Pertsona egonkortuak:

%5

PAI-IIP legean kontuan hartzekoak
1. O
 posizioan Atzerriko
Hizkuntzaren titulua
eskatzea

- Administrazioak edozein espezialitatetan ingelesaren eskakizuna aurkezteko
derrigortasunari atea irekitzen dio.
- Hezkuntza Departamentuak ingeleseko C1 eska dezake nahi duen plaza guztietan:
PT, AL, Lanbide Heziketa, etab. (Nahiz eta hizkuntza horretan soilik ordu batzuk eman).
- Hala ere, ez da beharrezkoa izango azterketa atzerriko hizkuntzan egitea,
gobernuak berak 2017an onartu zuen araudiaren arabera.
- Beste hizkuntza, ziurtagiri edo/eta titulazioak gehi ditzakete, beharraren arabera
(txinera, errusiera, etab.).

2. E gonkortze prozesua
2022

- 766 plaza egonkortuko dira, 352 PAI eta 414 atzerriko hizkuntza eskakizunik gabe.
Horrek esan nahi du 2021eko ATP masiboan atera ziren PAI 850 plazatatik plazen
% 40 egonkortuko dituztela, eta aldiz PAIkoak ez diren plazen % 11,7 soilik.

3. Lekualdatze
lehiaketa

- Prozedura honen bidez finkatzen diren pertsonak Nafarroan soilik lehiatzen
ahalko dira eta ingeleseko plazen zirkuitu itxi batean sartuko dira.
Ezin izanen dira beste espezialitate batzuetara joan, ezta beste erkidego
batzuetara ere.

4. Kontrataziozerrendak kudeaketa

- Espezialitate bakoitzeko sei zerrenda kontratazio-zerrenda egon ahalko dira:
ingelesa-gaztelania, frantsesa-gaztelania, alemana-gaztelania, ingelesa-euskara,
frantsesa-euskara, alemana-euskara..
- LEPetatik sortutako izangaien zerrendek lehentasuna izango dute atzerriko hizkuntzaren
eskakizuna duten plazak betetzeko. Zerrenda horiek lehenago joango dira LET
esleipenetan, eta derrigorrezkoa izango da plaza horiek hartzea.
- Ingeles profila (I/PI) desaktibatzeko ezintasuna.

5. Atzerriko
Hizkuntzetan
titulazioa

- C1 eta C2 titulazioak onartuko dira. Behar adina langile izanez gero,
C2 eskatuko da ziurrenik.
- “Hezkuntza-zerbitzu” hori pribatizatu egin liteke, jatorrizko herrialdeetan
beste sektore batzuetan gertatzen den bezala kontratatzen duten enpresen
bidez. Horrela dago jasota legean.

6. Legeak
Konstituzioarekin
talka egiten du

- Atzerriko hizkuntza bat ezin da funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa
eskatu, Nafarroako lurraldean ofiziala izan gabe.
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Lanpostuen Esleipen Telematikoa
Parte hartzea

LET

Parte hartzeko beharrezko
dokumentazioa:

- Cl@ve.

- NAN digitala edo Ziurtagiri Digitala.

Parte hartze motak:

Nahitaezkoa (horrela deituak direnak): NANaren bidez sartuz jakin daiteke. kasu
honetan zein zerrendetan gauden eta eskaintzen zaizkigun lanpostuak, eta
parte hartzera derrigortuak gauden ala ez eta gure postua agertuko zaizkigu.
oso garrantzitsua da aukera guztiak betetetzeko adina lanpostu jartzea, plazaren
bat emateko aukera izan eta eskatu ezean, “ez prest” bezala jarriko baikaituzte.
Lanpostuak norberak gustuko duen hurrenkeran ordenatu ahalko ditu.

Klikatu

Kontratuak
sinatzeko

Borondatezkoa (zerrendako izangai guztientzat): kasu honetan gure NANa
erabiliz, eskaintzen diren lanpostu guztiak aterako zaizkigu. Gomendatzen da
interesekoa izan dezakezun lanpostu guztiak betetzea, zerrendan atzeko aldean
egon arren.
Lanpostuak zerrendaren hurrenkeraren arabera esleituko dira eta bidaltzen den
azken parte hartzeak balioko du.

Klikatu

Ez ohiko deialdiak: ostegunetan ez ohiko deialdiak egongo dira. Deialdi hauetan
zerrendetan ez dauden pertsonek ere parte hartu ahal izanen dute. Parte hartze
epea, osteguneko 14:00tatik ostiraleko 8:30tara. Eskaera online egin behar da
“Llamamientos web” loturan.

Adi!
Urte honetatik
aurrera, uda
kobratzeko eta LETean
lanpostu bat hartzeko,
prest egoeran egon
behar da kontrataziozerrendetan.

EDUCA sarbidea (aurretik Nafarroan lan egin baduzue).

Lanpostuen esleipena parte hartze hurrenkeraren arabera izango da, eskakizunak
betetzen badira.

Noiz?
Astelehen, astearte, asteazken eta ostiraletan 14:00tatik hurrengo eguneko 8:30tara.

Zer gertatzen da bajan banago?
LETean plaza bat har dezakezu, baina kontratua hasten den egunean altan egon beharko
duzu.
Bajan bazaude, kontratu hori galduko duzu, eta behin alta entregatzen baduzu, prest
egongo zara LETean berriro parte hartzeko.

Perfil eta “con horas”en arteko diferentzia:
Profila: lanpostua hartzeko eskatzen den profila eduki behar duzu.
“Con horas”: ez duzu perfilik behar.
* Perfil formación en línea: Profil hau eskuratzeko erakunde ofizialen batek antolatutako formakuntza egin
behar da, guxtienez 45 ordu.

Zer gertatzen da eszedentzia berezian banago?
LETean plaza bat har dezakezu. Instantzia orokor baten bitartez kontratua hasten den
egunetik aurrera eszedentzia bereziarekin jarraitzea eska dezakezu.
TXAPELA BURUAN ETA IBILI MUNDUAN Nafarroa 2022
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Lanpostuen Esleipen Telematikoa
Eskeinitako plaza ez hartzea erabakitzen badut
Jardunaldi erdia edo gehiagokoa (% 80 baino
gehiagokoa deialdi masiboetan): Ikasturtean behin, derrigorrezkoa den kontratua ez hartzeko aukera izango duzu.
Egoera horretan “ez prest” egotera pasako zara zerrenda
guztietan, baina ez zaituzte zerrendatik botako.
Hartu ez duzun kontratuaren hasiera egunetik aurrera
“prest” egotea eska dezakezu Hezkuntza Departamentura zuzendutako instantzia baten bidez. Administrazioak
erantzuteko 10 egun izango ditu.

Derrigorrezko parte hartzea izanik, bigarren aldiz parte
hartzeari uko egiten badiozu “ez prest” egoerara pasako
zara zerrenda guztietan ikasturtea bukatu arte.

Jardunaldi erdiko baino gutxiagoko kontratuak,
lanpostu ibiltariak, lanpostu mistoak antzeko
espezialitatearekin edo/eta ez dituzun profilekin
edo berariazko titulazioekin, edo espetxeko
lanpostuak: penalizaziorik gabe ez hartzeko aukera
dago. Zerrendetan duzun posizioa ez da aldatuko.

Kontratu baten etetea edo esleitutako lanpostu bati uko egitea
Behin kontratu bat hartuta, uko egiteak zerrenda guztietatik kanporatua izatea ekar dezake. 37/2020 F.A. 17. Art.
- Kanporaketa kontratua duzun zerrendatik: 15 eguneko aurreabisuarekin uko egiteagatik, probaldiko kontratua
deuseztatzeagatik, gaitasun edo moldatze ezagatik.

- Kanporaketa zerrenda guztietatik: ez sinatzea onartutako kontratua, uko egitea 15 eguneko aurreabisurik gabe,
irakaslea izateko gaitasunik ez izatea, funtzionario izendatzea, jubilazioa edo exijitutako eskakizunak ez betetzea.

Kontuan hartzeko
- Ordezkapen kontratua bukatu ondoren, 20 egun baino
lehen pertsona bera ordezkatzeko beharra sortzen bada,
lanpostu horretan egon denari eskainiko zaio, kontratu
berri bat sinatu ez badu.
- Izangai batek kontratu partziala badu eta ikastetxean
behar berri bat sortzen bada, berari eskainiko zaio.
- Erditze, adopzio, harrera eta gurasotasun baimenetan:
Baimena bukatzean lanpostura bueltatzeko eskubidea. Behin
bukatuta ez bazara itzultzen errenuntzia justifikatutzat
hartuko da eta zerrendan zure postua mantenduko duzu.
-
Betetzeko zaila den lanpostua aukeratzen dutenek
kontratua edukiko dute 3 ikasturtetan jarraian, nahiz eta
lanpostua funtzionario batek bete, ikastetxean beharra
desagertu edo lanpostua aldatu (ibiltari bilakatzea,
jardunaldi erdia bainoa gutxiago izatea, gaitasun
instrumentalekin edo teknikoekin).
Urtero lanpostuari uko egin dakioke maiatzaren 1.
hamabostaldian. Hurrengo ikasturtean prest egotera
pasako zinateke, zerrendan zenuen jatorrizko posizioan.
Hiru ikasturte igarota, izangaiak hor jarrai dezake
funtzionario batek lanpostu hori bete arte.

Hezkuntza Departamentuak honako hauen hartzen ditu
betetzeko zailak diren lanpostutzat:
HH, LH eta DBHIetan. Auritz-Burguete, AurizberriEspinal, Erro, Erronkari, Garralda, Otsagabia, Luzaide,
Zugarramurdi.
Irakaskuntza Ertainak. Arantza, Betelu, Goizueta,
Urdazubi-Zugarramurdi.
HH, LH eta Ertainetan. Pamplona-Iruña (García Galdeano,
San Francisco -modelos A y G-, San Jorge, Arrotxapea,
Nicasio de Landa), Huarte (IES Huarte), Zudaire.
Zonalde ez-euskaldunean D eredua ezartzen ari diren
ikastetxeak. Allo, Barasoain, Caparroso, Castejón,
Lodosa, Peralta/Azkoien, Sesma.
Bost unitate edo gutxiagoko landa-eskolak. Aibar,
Almandoz, Amaiur, Antzin, Añorbe, Areso, Arizkun,
Arraioz, Arroniz, Auritz, Auzperri, Azpilkueta, Beire,
Berbinzana, Caseda, Dicastillo, Erratzu, Erro, Erronkari,
Fontellas, Garralda, Gartzain, Igantzi, Irurita, Ituren,
Iturmendi, Jauntsarats, Legasa, Lekaroz, Lumbier, Luzaide,
Melida, Monreal, Monteagudo, Murillo el Fruto, Narbarte,
Obanos, Otsagabia, Oronoz, Oteiza, Nicasio Landa (IruñaPamplona), Pitillas, Rada, Saldias, Santacara, Ujue,
Urdiain, Orroz, Ziga, Zudaire, Zugarramurdi.
Oinarrizko Lanbide Heziketa eta ziklo berrietako
irakaslegoa.
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Lanpostuen Esleipen Telematikoa
Berariazko profilen akreditazioa
-
Bai funtzionarioentzat, bai zerrendetan
pertsonentzat (32/2013 Foru Agindua)

dauden

- Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
-
Eskabide-orria: (ez da
telematikoa egiteko).

beharrezkoa

aurkezpen

- Betekizunen fotokopia soila.
- Irekita urte osoan. Hona hemen ebazteko epeak:
- 09/01 eta 12/31 bitartean aurkeztuak: urtarrilaren
1. hamabostaldia.

Perfilen akreditazioa

- 01/01 eta 04/30 bitartean aurkeztuak: maiatzaren
1. hamabostaldia.
- 05/01 eta 08/31 bitartean aurkeztuak: irailaren
1. hamabostaldia.
- Ofiziozko profila, espezialitatearen titularra bazara edo
zerrendetan agertzen bazara.
- Ezabatzea: edozein unetan eskatu ahal izango da, baina ezin izango da berriro eskatu 2 ikasturte igaro arte.
Hizkuntza-eskakizuna eskatzen duten zerrendetan sartu
bada, baztertu egingo dira kentzea eskatzen badute.

Tramitaziorako gida

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.
TXAPELA BURUAN ETA IBILI MUNDUAN Nafarroa 2022
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ZERRENDAK KUDEATZEKO
BESTE MODU BAT
POSIBLE DA!
STEILASen kudeaketa proposamena

HONEK HUTS EGITEN DU
ALDE GUZTIETATIK!
Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa

Oposizioa eta zerrenda bereiztuak

Sarbide aldrebesa

Oposizioa gainditzeak
puntu estrak eman

Prekarioak, beti oposizioen
menpe

Espezialitate, hizkuntza
eta profilak integratuak

Zerrenda desegituratuak
hizkuntzaka eta espezialitateka

Izangaien aukera guztiak
kontuan hartu

Ordezkapenak betetzeko
zailtasunak

Urtero birbarematu
eta zerrendak ireki

Irekiera arbitrarioa
Zerrenda fosilak

Zerrenda integratu bakarra,
kudeaketa bakarra

Esperientziaren puntuazio
diskriminatzailea

Berdintasuna

Zerrenda + LEP = estresa

Kontziliazioa erraztu

% 48ko interinitate tasa

Langileak babestu

Prestakuntzaren
merkantilizazioa

Prestakuntza publiko
eta debaldekoa
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Esteka interesgarriak
Gida interaktiboa

Titulazio
betekizunak

Web
deialdia

Laguntza bideoa. Nola
aurkezten dut nire eskaera?
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