
Una vez leído este dossier, 
si no lo vas a utilizar, ponlo

en el tablón de tu centro o dáselo
a compas que puedan estar 
interesadas. ¡Reutiliza! 

Irakasleon eskuorria
Nafarroako Irakaskuntza Publikoa

 Gai komunak kidego guztientzat
 Lanaldia, ordutegiak eta saioen banaketa
 Lanaldi murriztapenak
 Ordainsariak
 Lizentziak, baimenak eta eszedentziak
 Lan Osasuna
 Erretiroak
 Lanpostu hornikuntza
 Zentroen funtzionamendua

Gida honetan publikatzen dugun informazioak ikasturte hasieran indarrean 
dauden lan baldintzak islatzen ditu. Hobekuntzak onartzen direnean 

(ratioak, kontratuak, ordutegia...) bertsio digitalean gaineratuko ditugu.

www.steilas.eus

Txosten hau irakurri ondoren,
ez baduzu erabiliko, zure

ikastetxeko oholean jarri edo
interesa izan dezaketen lankideei 
helarazi. Berrerabili!

http://www.steilas.eus
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Gai komunak kidego guztientzat

Betetzeko zailak diren lanpostuak dituzten ikastetxeak

(F.A. 37/2020, 15. art. 6.c) (lanpostua 3 urtez gordeko da beharra mantentzen den bitartean):

HH, LH eta DBHIetan Irakaskuntza Ertainak HH, LH eta Ertainetan

Auritz, Aurizberri, Erro, 
Erronkari, Garralda, 
Otsagabia, Luzaide, 
Zugarramurdi

Arantza, Betelu, Goizueta, 
Urdazubi-Zugarramurdi

Iruña (García Galdeano, San Francisco 
-A y G ereduak-, San Jorge, Arrotxapea, 
Nicasio de Landa), Uharte (DBH Uharte), 
Zudaire

Zonalde ez-euskaldunean 
D eredua ezartzen ari diren 

ikastetxeak

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 (Iruña), Pitillas, Rada, Saldias, Santacara, 
Uxue, Urdiain, Oronoz, Ziga, Zudaire, Zugarramurdi

Allo, Barasoain, 
Caparroso, Castejón, 
Lodosa, Azkoien, Sesma

Oinarrizko Lanbide Heziketa eta ziklo berrietako irakaslegoa

“Para” jartzen duenean betetzeko zaila den lanpostutzat hartuko da, “con” jartzen badu ez du kontsiderazio 
hori izango.

Oharrak

Plaza funtzionario batek betetzen badu edo ikastetxean beharra desagertzen bada, kontratazioari 
eutsiko zaio Nafarroako ikastetxeetan 3 ikasturteak amaitu arte. Denbora hori igaro ondoren, plazak 
hutsik jarraitzen badu, irakasle berari eskainiko zaio. Pertsona batek uko egin diezaioke plazari 
ikasturte bakoitzaren maiatzeko lehen hamabostaldian, eta zerrendan dagokion lekura itzuliko da. 
Betetzeko edota burutzeko zailak diren lanpostuetan lan egitea meritu bezala baloratuko zaie irakasle 
kontratatu horiei. 3 ikasturteak igarotakoan plaza funtzionario batek betetzen ez badu, lanpostuan 
jarraitu ahal izango da.

Araudia

Klikatu

Instantzia
orokorra

Klikatu

Erregistro 
orokor 

elektronikoa

Klikatu

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/informacion-laboral-rrhh/normativa
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/17735409-F433-4066-9FFD-07D7EF7D9925/0/InstanciaGeneral.pdf
https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Erregistro-Orokor-Elektronikoa
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OHARRA: Haurdun dauden 
irakasle ibiltariak, ibiltari ez 
diren lanpostuetara joatea 
eskatu ahalko dute. Horretarako, 
Laneko Arriskuen Prebentzio 
Atalak igorritako txostena 
aurkeztu beharko dute.

HOHIetan beste saio 
lektiboetatik kenduko da.

Dokumetazioan EDUCAn.

Udalerri berean dauden 
bi zentro edo gehiago: Ordu lektibo bat edo bi ordu "beste lektiboak"
Astero 30 km-ra arte: Irak. Zuzeneko ordu 1 + 2 ordu "beste lektiboak"
Astero 60 km-ra arte: Irak. Zuzeneko 2 ordu + Ordu 1 "beste lektiboak"
Astero 90 km-ra arte: Irak. Zuzeneko 3 ordu
Astero 120 km-ra arte: Irak. Zuzeneko 4 ordu
Astero 150 km-ra arte: Irak. Zuzeneko 5 ordu

Ezohiko kasuetan:
Astero 210 km-ra arte: Irak. Zuzeneko 7 ordu
Astero 240 km-ra arte: Irak. Zuzeneko 8 ordu
Astero >240 km: Irak. Zuzeneko 10 ordu

Hezkuntza Itunaren 86/2018 F.A.

Ibiltaritzagatiko konpentsazioak (0,34 euro x km)

Beti irakaskuntza zuzeneko saioak (86/2018 F.A., 
irailaren 14koa).

Saio hauek norberaren zereginetarako dira, ez 
ikastetxeko beste zeregin batzuetarako.

55 urte: irakaskuntza zuzeneko saio 1 (2 HHn).

56 urte: irakaskuntza zuzeneko 2 saio (3 HHn).

57 urte: irakaskuntza zuzeneko 3 saio (4 HHn).

58 urtetik aurrera: irakaskuntza zuzeneko 6 saio 
etapa guztietan.

Gizarte Segurantzako langileak: 60 urtetik aurrera 
1/3 bateko murrizketa, erretiro aurreratua hartu ezin 
dutenentzat.

Ordu horiek ikastetxeari esleitutako orduekin 
konpentsatuko dira.

Murrizketa hauek orientatzaileei ere aplikatuko zaizkie.

Pertsona hauek ez dute patio zaintzarik egin beharko.

Murrizketak ikasturte hasieratik aplikatuko zaizkie 
urteak abenduak 31 baino lehen betetzen dituztenei.

Zuzendaritza eta departamentu burutza betetzen 
ari diren pertsonei ez zaie aplikatzen ari.

Adinagatiko ordu murrizketak

• Derrigorrezko formakuntza ordu guztiak 
instituzionalak eta lehentasunezkoak izanen dira 
Zentroko Plan Digitalaren (10 ordu) eta ikastetxearen 
plan eta proiektuen inguruan. Adierazitako orduak 
gainditzen baditu edo beste zentro batean egin 
baditu, ez da behartuta egongo ordu guztiak egitera 
(Zuzendaritza berriari prestakuntza mota eta orduak 
egiaztatzeko agiriak aurkeztu).

• Proeducar-Hezigarri, Laguntza eta Skolae 
programak dituzten ikastetxeek programa 
horietarako orduak mantenduko dituzte. 
Zuzendaritzak erabakiko du ikastetxean edo 
etxean burutu.

• Lanaldi murriztuetarako berezitasunak:

-  Lanaldi osoa eta 2/3eko jardunaldia arte: 35 
ordu.

- Jardunaldiaren 1/2-2/3: 23 ordu.

- Jardunaldiaren 1/3-1/2: 18 ordu.

- Jardunaldiaren 1/3a arte: 12 ordu.

• Aldi baterako ezintasuna: bajan egonda, 
prestakuntza egin daiteke errekuperazioa zailtzen ez 
badu, baina ez da derrigorrezkoa. Ziurtagiria lortzeko, 
gutxienez % 80ko asistentzia (ziurtagiriak app-an).

Irakasleon formakuntza
(35 ordu lanaldi osoetan)

Giza baliabideak: Q 848 426 595  Q 848 426 625

Ikastetxeen kudeaketa: Q 848 423 440  Q 848 423 730

Administrazio kontrola: Q 848 426 989

Langileriaren plantilla: Q 848 426 428  Q 848 426 625

Langile kontratatuak: Q 848 423 218

Langileen kontratuak: Q 848 423 271

Nominak: Q 848 426 627  Q 848 423 245

Hezkuntza ikuskaritza: Q 848 423 201  Q 848 423 269

Lan arriskuak: Q 848 423 831

Arazo informatikoak: Q 848 425 050

MUFACE: Q 948 990 510

Ogasuna: Q 948 203 331

Lan osasuna: Q 848 423 440

Erregistroa: Q 848 426 515

Ordezkapenak: Q 848 426 519

Telefono erabilgarriak
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Lanaldia eta ordutegia
Irakasleen lanaldiaren laburpen-taula (astean 30 ordu ikastetxean eman beharrekoak)

Haur eta 
Lehen 
Hezkuntza

25 o. a.  Irakaskuntza zuzena 
(jardunaldi zatituan 23 saio, 
45 minutuko 26 jardunaldi 
jarraian. Gaindituz gero, 
konpentsatzen dira)

b.  Beste saio lektiboak

Klasea ematea, laguntzak, bikoizketak...

Zaintzak, jostaldiak, lan koordinazioa...

5 o. Osagarriak Zikloa eta KPB koordinatzea, klaustroa, dokumentuak 
egitea eta berrikustea, guraso bilerak, etab.

Jardunaldi zatitua duten ikastetxeak:
-  Ikastetxean egon beharreko orduak (urria-maiatza): 31 ordu (23sz + 5 BOL + 2.5 jostaldi + 5 osagarri)

-  Ikastetxean egon beharreko orduak (iraila eta ekaina) : 25 ordu (16sz +4 BOL + 2.5 jostaldi + 5 osagarri)

Jardunaldi jarraia duten ikastetxeak:
-  Ikastetxean egon beharreko orduak (ikasturte osoa): 30 ordu (26 sz + 4 BOL + 2.5 jostaldi + 5 osagarri)

Bigarren 
Hezkuntza

18 o. a. Irakaskuntza zuzena +
b. Beste saio lektiboak

Artikulu honetako eskolak eta zereginak ematea. 
225/1998 Foru Dekretuaren 22 artikuluan zehaztuta.

2 o. Beste saio lektiboak (2018ko 
Itunaren ordu-leheneratzea)

Koordinatzea, dokumentuak egitea, proiektuetan, 
planetan eta programetan parte hartzea.

5 o. Ordu osagarriak
(asteko zenbaketa)

Zaintzak, mintegia, tutoretzak, koordinazio bilerak.

5 o. Ordu osagarriak
(hilabeteko zenbaketa)

Klaustroa, ebaluazio-saioak, familiak, 35 orduko 
prestakuntza, beste jarduera osagarri batzuk 
eta eskolaz kanpoko jarduerak.

Urteko 37,5 orduko lanaldia osatu arte: materiala prestatzea, zuzentzea, formakuntza, batzordeetan parte 
hartzea, epaimahaiak, etab.

Lanaldi osoa besterik ez dago araututa, gainerakoak lanadiarekin proportzionalak dira. Saio/ordu kopuru 
zehatzetara egokitzeko, zuzendaritzaren eta irakasleen artean negoziatu behar da, ikasleen arreta eta lanaldiaren 
prozedura kontuan hartuta, eta egin beharreko saio moten artean konpentsatuta. Ikasketa buruak ordutegiak 
eginen ditu eta EDUCAn bilduko dira. Edozein erreklamazio 15 eguneko epean ebatzi behar du Ikuskaritzak.

Irailean eta ekainean, ikaslerik gabeko lan-egunetan, 5 lanordu jarraian eginen dira.

Ikastetxeetako jardunaldia

Nafarroan Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe guztietan izanen dute 2022-2023 ikasturtean jardunaldi jarraia, 
hauetan izan ezik:

Malgua Zatitua

Abartzuza, 
Auritz,
Zumadia

Amaiur, Arantza, Arizkun, Bera, Berriozar, (Mendialdea II), Lizarra, Igantzi, Larraintzar, Lesaka, 
Luzaide, Narbarte, Mutiloa (Irulegi, San Pedro), Iruña (Bernart Etxepare, Sanduzelai, 
Elorri, Azpilagaña, Amaiur Ikastola, Patxi Larrainzar, Hegoalde Ikastola, Paderborn), Gares, 
Zizur Nagusia (Catalina de Foix, Erreniega, Camino de Santiago), Zudaire



Haur eta lehen hezkuntza. Orduak / saio lektiboak

Irakaskuntza zuzeneko saioak (zs)

Kontzeptua Jardunaldi zatitua Jardunaldi jarraia

Saioak taldearekin/ohiko klasea (ORD) / Bikoizketa orduak (DES) / Laguntza orduak (AP) / Logopedia saioak (LOG) / PT saioak 
eta (PT) (gutxiengo soziokulturala)

Irakaskuntza zuzeneko saioak 
osotara

Gehienez 23 saio 
(gaindituz gero, konpentsatu)

26 saio, 45 minutukoak 
(gaindituz gero, konpentsatu. 1 s = 45 m)

Beste saio lektiboak (OHL)

Zuzendaritza funtzioak (ZUZ)

Liberazio Sindikala (SIND) 2 s delegatu/ edo liberaziorik gabeko sindikala / 
8 s liberazioa 1/3 (irakaskuntza zuzenetik kenduko dira eta baita 1-2 osagarri)

Ibiltaritzagatiko itinerantzia konpentsazioa (ITIN) saio 1 (< 30km); 2s (30-60km) + 1s x 30 kilometroro. Irakaskuntza zuzenari kentzen zaio

Irakaskuntza zuzeneko konpentsazioa DBHko (COM) 1.zikloan / 0,5 X DBHn emandako ordu kopurua

Zaintza (Z) 

Ziklo koordinazioa eta KPB (gehienez 4 zentro bakoitzeko)

Eskolaz kanpoko jardueren arduraduna eta/edo parte-hartzailea (lanaldi jarraia edo malgua duten ikastetxeak)

Koordinazio horizontala/bertikala. Gehienez 4 zentroko: 1 HH, 3 arte LH

Ikaslego garraiatuari arreta (TRA)

Hezkuntza Laguntza Unitatea (HLU)

Taldearen tutoretza eta koordinazio didaktikoa (TA)

Liburutegi koordinazioa (BIB) 1 edo 2

Murrizketa Jardunaldi zatitua Jardunaldi jarraia

>55 Irakaskuntza zuzeneko 22 saio (21HH), 50´ Irakaskuntza zuzeneko 25 saio (24HH), 45´

>56 Irakaskuntza zuzeneko 21 saio (20HH), 50´ Irakaskuntza zuzeneko 24 saio (23HH), 45´

>57 Irakaskuntza zuzeneko 20 saio (19HH), 50´ Irakaskuntza zuzeneko 23 saio (22HH), 45´

>58 Irakaskuntza zuzeneko 17 saio, 50´ Irakaskuntza zuzeneko 20 saio, 45´

Teknologia Berrien Koordinazioa (NTI) / 2 s (2 lerroko ikast.); 3 s. (3 lerro edo gehiagoko ikast.)

Arduradunak: Kirol jarduerak (DEP) / Artistiko-kulturalak (AC) / Berariazkoak (AE) / Jardueren prestakuntza (PREP)

Arduradunak: (OTR2)
Kalitatea / Bizikidetza / SKOLAE programa / Laguntza programa / Hezigarri programa / Transformazio digitalerako programa / 
Pedagogia aktiboak programa / Hizkuntza proiektua / Kontrato programa / Arratsaldeko estraeskolarrak / MRR Ikasnova / PROA+

-  Modu orokorrean plantillan esleituak: TR, ZUZ, COM, JD, CD, TC, CCCF, FCT, MT, HH eta LHn, >55, 56, 57 eta 58; BHn soilik 
>58, IT, HH eta LHn REC eta NTI; Orientazioan gainera HLU, PO, F, TP, A

-  Planen edo funtzioen arabera plantilan esleituak: SIND, Kalitatea, Bizikidetza, Integra- TIC, EE, FOC, EOID, NTI, OTR2, SC, EQP, DAC
-  Plantilan esleitzen ez direnak: CC, TA, BIB, DEP, AC, PREP, HLU, SC, AE, EQP, DAC

Beste Saio/Ordu lektiboak osotara 5 saio gehienez (6 PAIn) 4 saio gehienez (5 PAIn)

Jolastorduak (REC) 2,5 ordu

Saio/Ordu lektiboak osotara 28 saio + 2,5 ordu jolastordu
30 saio (45 min) + 2,5 ordu jolastordu = 25 

ordu

Ordu osagarriak

Dokumentazioa sortu eta errebisatu, PC eta PE + formakuntza 2 o.

Gurasoekin bilerak (TP) 1 ordu tutoreak

Ziklo Koordinazio bilerak eta KPB (CCOR)

Klaustroak + Ebaluazio saioak (C+E)

Teknologia berriak (OTR3). 2 ordu (2 lerroko ikast.); 3 ordu (3 lerro edo > ikast.)

Ibiltaritza konpentsazioak (COM3) 1 ordu (<30km); 2 ordu (30-60km)

Ordu osagarriak osotara 5 ordu

Irakasleen asteko orduak osotara 30 o.

31 ordu (urria-maiatza) 23 sz + 5 s OHL + 2,5 o REC + 5 o COM
25 ordu (iraila eta ekaina) 16 sz + 4 s OHL + 2,5 o REC + 5 o COM

30 ordu 26 sz +4 s OHL+2,5 ordu REC + 5 ordu COMPL

Saioen banaketa



Saioen banaketa
Irakaskuntza ertainak. Orduak / saio lektiboak

Irakaskuntza zuzena 

Kontzeptua Irakasleak Orientazioa

Orduak taldearekin / ohiko klasea (ORD) 0

Ikasleekin Tutoretza (TL) / Talde espezifikoetako orduak A-B (AB) / Bikoizketa orduak eta 
gainditu gabekoak (DES) / Laborategi orduak (LAB) / Tailer orduak (TALL) / PT orduak/ 
PROA irakaskuntza

X

Beste saio lektiboak (OHL)

Zuzendaritza funtzioak (ZUZ)

Liberazio Sindikala (SIND) 2 s delegatu/ edo liberaziorik gabeko sindikala / 
8 s liberazioa 1/3 (irakaskuntza zuzenetik kenduko dira, eta baita 1-2 osagarri)

Ibiltaritzagatiko itinerantzia (ITIN) saio 1 (< 30km); 2 s (30-60km) + 1s x 30 kilometroro. Irakaskuntza zuzenari kentzen zaio.

Departamentu burutza (KPB barne): 2 ordu (1-2 irak.); 3 ordu (3-10 irak.); 4 ordu (>10 irak) Familiei arreta (F)

Kanpo ekintza profesionaletarako departamentu burutza. (Lanb. H) (JDAPE).  
2 ordu (< 300 ikasle); 6 ordu (301 a 500); 9 o. (> 500)

Ikasleei zuzeneko arreta (A)

Koordinazio didaktikoa DBHI-BHI. 3 ordu x 4 esparru = 12 ordu Plantilan esleituak Lana irakaslegoarekin (TP)

Koordinazio tutoretza. 2 ordu (DBH, EMLH); 1ordu (BATX, GMLH, PREP) Ikastetxeko organoetan partehartzea (PO)

Atal Elebiduna (C.PR.PL) HLU Bilera (HH-LH)

Heziketa Zikloen Koordinazioa (CCCF) 3 ordu zikloko Departamentu burutza (KPB barne) (JD)

Lantokiko Prestakuntzako modulu arduraduna (FCT) 3 ordu zikloko Eskola Kontseilua (CE)

Egonaldia Enpresetan (EE) 3 ordu / Tailerren mantenimendua (MT). 3 ordu familia 
profesionaleko / Lanerako edo etengabeko prestakuntza (FOC)

Asteko jarduera lektiboak (L)

NUHEO Kolaborazioa 1 ordu maila bakoitzeko bi taldeko (EOID) / 
Zerbitzu osagarrietarako arreta (SC)

Dokumentuen kudeaketa (P)

Murrizketa: >58 urte: 6 o, >57 urte: 3 o, >56 urte: 2 o, >55 urte: 1o. Tutoretza salbu Murrizketa: >58 urte: 6 o, >57 urte: 3 o, 
>56 urte: 2 o, >55 urte: 1 o. 
Karguarekin salbuLiburutegi Koordinazioa (BIB)

Teknologia Berrien Arduraduna (NTI). 2 ordu (<31irak); 3 ordu (31-60 irak); 4 o. (> 60 irak) / 
Berariazko jardueren arduraduna (AE) / Hezkuntza horniduraren arduraduna (EQO), Kalitatea 
(4-6 ordu), Bizikidetza (4-6 ordu), SKOLAE, Laguntza, hezigarri, transformazio digitala, 
“Onbide” (berrikuntza proiektuak), MRR-Ikasnova, PROA+, Orkestra arduraduna, Hizkuntza 
Proiektua, Pedagogia Aktiboen Programa (OTR2) / Jarduera artistiko eta kirol jardueren 
arduraduna (DAC) / Irakurketa koordinazioa (4-6 ordu)

25 ordu presentzial HH eta LHn

-  Modu orokorrean plantillan esleituak: ZUZ, COM, ITIN, 55EI, > 58, NTI, REC, TP, F, A, PO, TL, JD, CD, TC, CCCF, FCT, MT, HLU (Orientazioa).
-  Planen edo funtzioen arabera plantilan esleituak: SIND, Kalitatea, Bizikidetza, Integra- TIC, TRA, AE, EE, FOC, EOID, NTI, OTR2, SC, EQP, DAC.
-  Plantilan esleitzen ez direnak: CC, TA, BIB, DEP, AC, PREP, HLU.

Jarraibideen ebazpena: ITUNAREN ordu leheneratzea (rh) 2 ordu 18-20 + 2ordu
Ikastetxeko koordinazio lanak eta dokumentu instituzionalen lanketa (ECDPI) (1 ordu).

Ikastetxeko plan, programa edo proiektuetan partehartzea (PPPP) (1 ordu).
Plantillan esleitzen ez direnak. Lehentasunezkoak eta derrigorrezkoak dira.

Asteko zenbaketako ordu osagarriak (ccs): 5-3

Zaintzak (Z) / Departamentu bilera (RD) 1 ordu / Zuzendaritza taldearekin koordinazioa 
(CED) / Tutoretza lanak (T) 3 o. (BATX, DBH eta LH tutoreak) / Teknologia berrien 
arduraduna (NT2) 2o (<31 irak); 3 o. (31-60 irak); 4 o. (> 60 irak) ikastetxeko beharren menpe 
/ Tutoretza lanetarako departamentua (DAT) / Eskola kontseilua (CE) / Heziketa Zikloen 
Koordinazioa (CCF) / Konpentsazioa >18 ordu lektibo (COM1) 19 sz = 1 ordu COM1; 20 sz 
= 2 ordu COM1 (FCT ez) / Liberazio sindikala (COM3) 2 ordu arte 1/3 bateko liberazioarekin / 
Lanpostuaren berairiazko lanak (P)

0

Ibiltaritza konpentsazioak (COM3) 1 ordu (<30km); 2 ordu (30-60km)

Hilabeteko zenbaketaren ordu osagarriak (ccm) 5 presentzialak edo ez (Ez dira irakasleen ordutegian agertzen).
-  Planifikazio instituzionalerako instrumentuen sorkuntza edo errebisioa, formakuntza (urtean 35 ordu formakuntza) 2 ordu
-  Besteak: ikasleriarekin jostaldiak, klaustroak, ebaluazio saioak, irakasle taldearen bilerak, familiekin bilerak, beste jarduera osagarriak, 

extraeskolarrak, koord. BHI, HLU... 3 ordu

Irakasleen asteko orduak osotara 30 o.

ORDUTEGI EREDUA
18 (sz + OHL) + 2 rh + 5 ordu ccs + 5 ordu ccm = 30 ordu

Ordutegi eredua
23 OHL + 2 rh + 5 ordu ccm = 30 orduak

Permanentzia ikastetxearen irakas-
ordutegiari lotuta
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Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleen ordutegia
Jardunaldi jarraia duten ikastetxeak. Iraila-Ekaina

Jardunaldi 
mota 
(%)

Kontratuaren 
ordu 

lektiboak

Kontratuko 
ordu 

guztiak

Ordu 
osagarriak

Irakaskuntza 
zuzeneko 

saioak

Irakaskuntza 
zuzeneko 

ordu 
lektiboak

Beste ordu 
lektiboak

Jolastorduak 
(ordutan)

Beste ordu 
lektiboak. 

Jolastorduak 
EZ direnak

Beste lektiboak. 
45´ko saioetan 
jolastorduak EZ 

direnak

Soldata 
gordina (€)

100,00 25,00 30,00 5,00 26,00 19,20 5,80 2,50 3,30 4,40 2.377,78

96,00 24,00 28,80 4,80 24,00 18,30 5,70 2,40 3,30 4,40 2.282,66

92,00 23,00 27,60 4,60 23,00 17,50 5,50 2,30 3,20 4,30 2.187,55

88,00 22,00 26,40 4,40 22,00 16,70 5,30 2,20 3,10 4,10 2.092,44

84,00 21,00 25,20 4,20 21,00 15,80 5,20 2,10 3,10 4,10 1.997,33

80,00 20,00 24,00 4,00 20,00 15,00 5,00 2,00 3,00 4,00 1.902,22

72,00 18,00 21,60 3,60 19,00 14,20 3,80 1,80 2,00 2,70 1.712,00

68,00 17,00 20,40 3,40 18,00 13,30 3,70 1,70 2,00 2,70 1.616,89

66,00 16,50 19,80 3,30 17,16 12,67 3,60 1,65 1,90 2,60 1.569,33

64,00 16,00 19,20 3,20 17,00 12,50 3,50 1,60 1,90 2,50 1.521,77

60,00 15,00 18,00 3,00 16,00 11,70 3,30 1,50 1,80 2,40 1.426,66

56,00 14,00 16,80 2,80 14,00 10,80 3,20 1,40 1,80 2,40 1.331,55

52,00 13,00 15,60 2,60 13,00 10,00 3,00 1,30 1,70 2,30 1.236,44

50,00 12,50 15,00 2,50 12,78 9,58 2,90 1,25 1,65 2,20 1.188,89

48,00 12,00 14,40 2,40 12,00 9,20 2,80 1,20 1,60 2,10 1.141,33

44,00 11,00 13,20 2,20 11,00 8,30 2,70 1,10 1,60 2,10 1.046,22

40,00 10,00 12,00 2,00 10,00 7,50 2,50 1,00 1,50 2,00 951,11

36,00 9,00 10,80 1,80 9,00 6,70 2,30 0,90 1,40 1,90 856,00

33,00 8,25 9,90 1,65 8,58 6,33 2,10 0,82 1,40 1,90 784,66

32,00 8,00 9,60 1,60 8,00 5,80 2,20 0,80 1,40 1,90 760,88

Jardunaldi zatitua duten ikastetxeak (Urria-maiatza. Funtzionarioak edo abuztuaren 31n bukatzen diren kontratuak)

Jardunaldi 
mota
(%)

Kontratuaren 
ordu 

lektiboak 

Ordu lektibo 
errealak 

urria-maiatza

Ordu 
osagarriak

Ikastetxean 
egon 

beharreko 
orduak

Zuzeneko 
irakaskuntza 

(saioetan)

Irakaskuntza 
zuzeneko 

ordu 
lektiboak

Beste ordu 
lektiboak

Jolastorduak 
(ordutan)

Beste ordu 
lektiboak. 

Jolastorduak 
EZ direnak

Beste 
lektiboak. 

45’ko 
saioetan

100,00 25,00 26,00 5,00 31,0 23,0 19,2 6,8 2,5 4,3 5,20

96,00 24,00 24,96 4,80 29,8 22,0 18,3 6,7 2,5 4,2 5,00

92,00 23,00 23,92 4,60 28,5 21,0 17,5 6,4 2,4 4,0 4,80

88,00 22,00 22,88 4,40 27,3 20,0 16,7 6,2 2,3 3,9 4,70

84,00 21,00 21,84 4,20 26,0 19,0 15,8 6,0 2,2 3,8 4,60

80,00 20,00 20,80 4,00 24,8 18,0 15,0 5,8 2,1 3,7 4,40

72,00 18,00 18,72 3,60 22,3 17,0 14,2 4,5 1,7 2,8 3,40

68,00 17,00 17,68 3,40 21,1 16,0 13,3 4,4 1,6 2,8 3,40

64,00 16,00 16,64 3,20 19,8 15,0 12,5 4,1 1,5 2,6 3,10

60,00 15,00 15,60 3,00 18,6 14,0 11,7 3,9 1,4 2,5 3,00

56,00 14,00 14,56 2,80 17,4 13,0 10,8 3,8 1,4 2,4 2,90

52,00 13,00 13,52 2,60 16,1 12,0 10,0 3,5 1,3 2,2 2,60

50,00 12,50 13,00 2,50 15,5 11,5 9,6 3,4 1,2 2,2 2,64

48,00 12,00 12,48 2,40 14,9 11,0 9,2 3,3 1,2 2,1 2,50

44,00 11,00 11,44 2,20 13,6 10,0 8,3 3,1 1,1 2,0 2,40

40,00 10,00 10,40 2,00 12,4 9,0 7,5 2,9 1,1 1,8 2,20

36,00 9,00 9,36 1,80 11,2 8,0 6,7 2,7 1,0 1,7 2,00

32,00 8,00 8,32 1,60 9,9 7,0 5,8 2,5 0,9 1,6 1,90
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Murrizketak eskatzen dituzunean (funtzionariek eta lanaldi osoko bakantea hartzen dutenek)

Lanaldi mota

Urria-maiatza Iraila-ekaina

Ordu lektiboak guztira Ordu 
osagarriak / 
esklusibak

Orduak 
guztira

Ordu lektiboak guztira Ordu  
osagarriak/
esklusibak

Orduak 
guztiraIrakaskuntza 

zuzenekoak
Beste 

lektiboak
Irakaskuntza 
zuzenekoak

Beste 
lektiboak

Lanaldi osoa
23 saio

5,2 saio + 
5 jolasaldi 
(2,5 ordu) 5 ordu 31 ordu

17 saio
4 saio + 

5 jolasaldi
(2,5 ordu) 5 ordu 25 o.

26 ordu 
(28 saio + jolasaldiak)

20 ordu 
(21 saio + jolasaldiak)

Lanaldiaren 
bi heren 

(heren baten 
murrizketa)

15,3 saio
3,4 saio + 

3,4 jolasaldi 
(1,6 ordu) 3,3 ordu

(3 ordu 20’)
20 ordu

(20 ordu 40’)

11,3 saio
2,6 saio + 

3,3 jolasaldi 
(1,6 ordu) 3,3 ordu

(3 ordu 20’)
16 o.

(16 o. 40')
17,3 ordu 

(18,6 saio + jolasaldiak)
13,3 ordu 

(13,9 saio + jolasaldiak)

Lanaldi 
erdia

11,5 saio
2,6 saio + 

2,5 jolasaldi 
(1,25 ordu) 2,5 ordu

(2 ordu 30’)
15,5 ordu

8,5 saio
2 saio + 

2,5 jolasaldi 
(1,25 ordu) 2,5 ordu

(2 ordu 30’)
12,5 o.

(12 o. 30')
13 ordu 

(14 saio + jolasaldiak)
13,3 ordu 

(13,9 saio + jolasaldiak)

% 45ko 
lanaldia 
(% 55ko 

murrizketa)

10,3 saio
2,3 saio + 

2,25 jolasaldi 
(1,1 ordu) 2,2 ordu 13,9 ordu

7,6 saio
1,8 saio + 

2,2 jolasaldi 
(1,1 ordu) 2,2 ordu 11,2 o.

11,7 ordu 
(12,6 saio + jolasaldiak)

9 ordu 
(9,4 saio + jolasaldiak)

Lanaldiaren 
bi bosten 

(hiru 
bosteneko 
murrizketa)

9,2 saio
2 saio + 

2 jolasaldi
(ordu 1) 2 ordu 12,4 ordu

6,8 saio
1,6 saio + 
2 jolasaldi 
(ordu 1) 2 ordu 10 o.

10,4 ordu 
(11,2 saio + jolasaldiak)

8 ordu 
(8,4 saio + jolasaldiak)

Lanaldiaren 
heren bat 

(bi hereneko 
murrizketa)

7,6 saio
1,7 saio + 

1,6 jolasaldi 
(0,8 ordu) 1,6 ordu 10,3 ordu

5,6 saio
1,3 saio + 

1,6 jolasaldi 
(0,8 ordu) 1,6 ordu 8,3 o.

8,6 ordu 
(9,3 saio + jolasaldiak)

6,6 ordu 
(6,9 saio + jolasaldiak)

Lanaldiaren 
laurden bat 

(hiru 
laurdeneko 
murrizketa)

5,7 saio
1,3 saio + 

1,2 jolasaldi 
(0,6 ordu) 1,2 ordu 7,7 ordu

4,2 saio
Saio 1 + 

1,2 jolasaldi 
(0,1 ordu) 1,25 ordu 7,75 o.

6,5 ordu 
(7 saio + jolasaldiak)

5 h 
(5,2 saio + jolasaldiak)

Lanaldiaren 
seiren bat 

(bost 
seireneko 

murrizketa)

3,8 saio
0,8 saio + 

0,8 jolasaldi 
(0,4 ordu) 0,8 ordu 5,1 ordu

2,8 saio
0,6 saio + 

0,8 jolasaldi 
(0,4 ordu) 0,8 ordu 4,1 o.

4,3 ordu 
(4,6 saio + jolasaldiak)

3,3 h 
(3,4 saio + jolasaldiak)

Lanaldiaren 
zortziren bat 

(zazpi 
zortzireneko 
murrizketa)

2,8 saio
0,6 saio + 

0,6 jolasaldi 
(0,3 ordu) 0,6 ordu

3,8 ordu 2,1 saio
0,5 saio + 

0,6 jolasaldi 
(0,3 ordu) 0,6 ordu 3,1 o.

3,2 ordu 
(3,5 saio + jolasaldiak)

2,5 ordu 
(2,6 saio + jolasaldiak)
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Irailean eta ekainean murrizketarik gabeko kontratu osoa edo partziala (ekainaren 30ean bukatzen da)

Jardunaldi 
mota
(%)

Kontratuaren 
ordu 

lektiboak

Ikastetxean 
egon beharreko 

orduak

Ordu 
osagarriak

Irakaskuntza 
zuzeneko 

saioak

Irakaskuntza 
zuzeneko 

ordu 
lektiboak

Beste 
ordu 

lektiboak

Jolastorduak 
(ordutan)

Beste ordu 
lektiboak. 

Jolastorduak 
EZ direnak

Beste 
lektiboak. 

50’ko 
saioetan

Soldata 
gordina

100,00 25,00 30,0 5,0 23,0 19,2 5,80 2,5 3,3 4,0 2.377,78

96,00 24,00 28,8 4,8 22,0 18,3 5,70 2,4 3,3 3,8 2.282,67

92,00 23,00 27,6 4,6 21,0 17,5 5,50 2,3 3,2 3,7 2.187,55

88,00 22,00 26,4 4,4 20,0 16,7 5,30 2,2 3,1 3,6 2.092,45

84,00 21,00 25,2 4,2 19,0 15,8 5,20 2,1 3,1 3,6 1.997,33

80,00 20,00 24,0 4,0 18,0 15,0 5,00 2,0 3,0 3,4 1.902,23

72,00 18,00 21,6 3,6 17,0 14,2 3,80 1,8 2,0 2,6 1.712,00

68,00 17,00 20,4 3,4 16,0 13,3 3,70 1,7 2,0 2,5 1.616,89

64,00 16,00 19,2 3,2 15,0 12,5 3,50 1,6 1,9 2,4 1.521,77

60,00 15,00 18,0 3,0 14,0 11,7 3,30 1,5 1,8 2,3 1.426,66

56,00 14,00 16,8 2,8 13,0 10,8 3,20 1,4 1,8 2,2 1.331,55

52,00 13,00 15,6 2,6 12,0 10,0 3,00 1,3 1,7 2,0 1.236,44

50,00 12,50 15,0 2,5 11,5 9,6 2,90 1,25 1,65 1,99 1.188,88

48,00 12,00 14,4 2,4 11,0 9,2 2,80 1,2 1,6 1,9 1.141,33

44,00 11,00 13,2 2,2 10,0 8,3 2,70 1,1 1,6 1,8 1.046,20

40,00 10,00 12,0 2,0 9,0 7,5 2,50 1,0 1,5 1,7 951,11

36,00 9,00 10,8 1,8 8,0 6,7 2,30 0,9 1,4 1,6 856,00

32,00 8,00 9,6 1,6 7,0 5,8 2,20 0,8 1,4 1,6 760,80

Saioen liberazioak (zuzendaritza orduak)

Ikastetxearen tamaina

Zuzendaritza 
taldeko 

pertsona 
kopurua

Hezkuntza 
Itunean jasotako 

irakaskuntza 
zuzeneko saioak

≤ 5 Zuzendaria 1 10

6-8 Zuzendaria, Ikasketa burua 2 17

9-10 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria 3 26

11-14 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria 3 31

15-17 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria 3 34

18-20 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria. 
Ratioa < 20

3 40

18-20 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria. 
Ratioa > = 20

3 40

21-24 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria 3 47

25-26 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria 3 53

27-30 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria 3 53

30-35 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria 3 65

> 35 Zuzendaria, Ikasketa burua, Idazkaria 3 69

Zuzendaritza karguen 
izendapena

1. Parte hartzeko baldintzak: karrerako 
funtzionarioa, agintaldia hasi aurreko zu-
zendaritza funtzioaren prestakuntza pro-
grama eta zuzendaritza proiektua.

2. Hautapen batzordeak: 6 kide (ikuskaria, 
jarduneko zuzendaria, Klaustroaren ordez-
kari 2 eta Eskola Kontseiluko irakasle ez 
diren 2).

3. Hautapen prozesua: Bi fase ditu: mere-
zimenduak eta zuzendaritza proiektua.

Lanpostu hutsak badaude, gehienez ere 
4 urteko ezohiko prozesua eta prestakun-
tza programa. Izendapena urtebeterako 
bakarrik bada, ez da prestakuntza progra-
marik eskatzen.
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LHko zentro batean lan egiten dute BHko irakasleen ordutegia

Kontratu 
mota ordu 
lektiboetan

Ikastetxean 
egon beharreko 

orduak

50 minutuko 
saiotan ikastetxean 
egon beharrekoa

50 minutuko 
gelako saio 
lektiboak

50 minutuko 
saio 

osagarriak

Hilabeteko 
orduak

Irakasleen asteko 
orduak osotara

18 25 27,5 19,8 7,7 5,0 37,3

17 24 26,4 18,7 7,7 4,7 35,3

16 22 24,2 17,6 6,6 4,4 33,2

15 21 23,1 16,5 6,6 4,2 31,1

12 17 18,7 13,2 5,5 3,3 24,9

10 14 15,4 11,0 4,4 2,8 20,7

9 13 14,3 9,9 4,4 2,5 18,7

6 8 8,8 6,6 2,2 1,7 12,4

Programatuta badaude, norberaren ordutegian ikus daitezke. BHko faktorea: 18.

Irakaskuntza Ertainetako irakasleen ordutegia
Baliogarriak egun guztietarako. Ekaineko eta iraileko eskolarik gabeko egunetan, 9:00etatik 14:00ak arte

Kontratua
(%)

Kontratuko 
ordu 

lektiboak

Kontratuko 
ordu 

guztiak

BHko irak. 
zuzeneko 
orduak

Bestelako 
ordu 

lektiboak

Ordu 
osagarriak

Ikastetxean 
egon 

beharreko 
orduak

Hilabeteko 
orduak

BHko 
irakasleen 

soldata 
gordina

DBHko 
eta LHTko 
irakasleen 

soldata 
gordina

100,00 18 30,00 18,00 2,00 5,00 25,00 5,00 2.732,47 2.500,04

94,44 17 28,33 17,00 1,89 4,72 23,61 4,72 2.580,54 2.361,04

88,89 16 26,67 16,00 1,78 4,44 22,22 4,44 2.428,88 2.222,29

83,33 15 25,00 15,00 1,67 4,17 20,83 4,17 2.276,95 2.083,28

77,78 14 23,33 14,00 1,56 3,89 19,44 3,89 2.125,30 1.944,53

72,22 13 21,67 13,00 1,44 3,61 18,06 3,61 1.973,36 1.805,53

66,67 12 20,00 12,00 1,33 3,33 16,67 3,33 1.821,73 1.666,78

61,11 11 18,33 11,00 1,22 3,06 15,28 3,06 1.669,80 1.527,77

55,56 10 16,67 10,00 1,11 2,78 13,89 2,78 1.518,15 1.389,02

50,00 9 15,00 9,00 1,00 2,50 12,50 2,50 1.366,23 1.250,02

44,44 8 13,33 8,00 0,89 2,22 11,11 2,22 1.214,30 1.111,01

38,89 7 11,67 7,00 0,78 1,94 9,72 1,94 1.062,65 972,26

33,33 6 10,00 6,00 0,67 1,67 8,33 1,67 910,72 833,26

27,78 5 8,33 5,00 0,56 1,39 6,94 1,39 759,07 694,51

Lantokiko prestakuntzan ari diren ikasleen koordinatzaile ez diren irakasleek, hirugarren hiruhilabetean, orohar, 20 ordu lektiboko jardunaldia izango dute.

EOIDNA irakasle laguntzaileak (maila bakoitzeko)

1-25 ikasle saio lektibo 1

26-50 ikasle saio lektibo 1

51-75 ikasle saio lektibo 1

76-100 ikasle saio lektibo 1

Hurrenez hurren, 25 ikasleko saio lektibo 1

2 maila baino gehiago dituen hizkuntza batek ezingo ditu 2 saio lektibo baino gutxiago izan.

Urtean 5 lanordu emango dira asteko eskola-ordu bakoitzeko. Hortik gorakoak ekonomikoki 
konpentsatuko dira.
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Lan ordutegia (orduak)
Murriztapena 2/3 1/2 %45 2/5 1/3 1/4 1/6 1/8 > 58 urte

Lehen 
Hezkuntza

9 12 14 15 16 18 21 22 22-23

Esleipenetan plaza murriztua hartzen bada, 
jada ez da beharrezkoa lanaldi-murrizketa 
eskatzea, ofizioz egiten da. Murrizketa 
hartu ahal izateko, ezinbestekoa da 
jardunaldi osoa izatea, funtzionarioenarekin 
parekatzen dena baita.

Lanaldi murrizketak
68/2009 F.D., irailaren 28koa, 127. NAO; 27/2011 F.D., apirilaren 4koa, 78. NAO; 

eta 72/2017 F.D., abuztuaren 31koa, 168. NAO

Murrizketa Kasuak
1/3, 2/5, 1/2 o 2/3 1. Zerbitzuaren beharraren menpe ez daudenak:

a)  12 urtetik beherako adingabea, adinekoa arduraldi bereziarekin 
edo aitortutako eskubide bereziak dituen pertsona zuzenean 
zaintzea.

b)  Ezkontide, bikote egonkor edo lehen mailako odolkidetasun 
edo ahaidetasuneko senitartekoaren ezintasuna.

c)  Bigarren mailako odolkidetasun edo ahaidetasunera arte 
zuzenean zaintzea adinagatik, istripuagatik, gaixotasunagatik 
edo dibertsitate funtzionalagatik baliatu ezin bada.

Genero indarkeriaren biktimak, haien babesa edo osoko gizarte 
laguntzarako eskubidea gauzatzeko beharrezkoa denean.

2. Zerbitzu beharraren 
menpe daudenak:
a)  55 urte edo gehiago izateagatik.

b)  Aldi baterako ezintasuna edo 
ezintasun iraunkorra ez dakarren 
gaixotasunagatik, Laneko Arriskuen 
Prebentzioa Atalaren txostenaren 
arabera.

c) 1 2-16 urteko (biak barne) adingabea 
zuzenean zaintzea.

d)  Interes partikularra.

1/8, 1/6 edo 1/4 Aurreko kasuetan, ezinbestean ordezkatzea beharrezkoa ez bada (ez dira ordezkatzen).

Jardunaldiaren % 45 Aurreko kasuetan, zerbitzuak eskaintzen ari den ikastetxearen antolakuntzarekin bateragarria bada.

Iraupena eta luzapenak:
Irakasleak: irakasleei lanaldia murriztuko 
zaie ikasturtearen amaierara arte, hura 
ematearen arrazoia epe laburragoan amai-
tzean izan ezik, eta, hala badagokio, eska-
tutako luzapenek bat etorri beharko dute 
dagokion ikasturtearen iraupenarekin.

Irakasle ez diren langileak: Lanaldiaren 
murrizketak sei hilabete iraungo du gu-
txienez.

Lehenengo sei hilabeteetan aurretiaz 
amaitzea baimenduko da honako arrazoi 
hauengatik soilik:
a)  Murrizketa eman izana arrazoitu duen 

kausa epe laburragoan amaitzea.
b)  Funtzionarioak erditze, adopzio edo 

harreragatiko lizentzia ordaindua har-
tzea.

c)  Funtzionarioari zerbitzu aktiboaren 
bestelako administrazio egoera bat 
aitortzea.

Jardunaldia interes partikularragatik 
murriztuz gero, hasierako epean nahiz 
luzapenetan, aurretiaz amaitzeko arrazoi 
bakarrak arestian aipatutako b) eta c) ata-
letan aurreikusitakoak izango dira.

Lanaldi murriztuaren emandako epea 
amaitu baino lehen, interesdunak luza-

pena eskatu ahal izango du, hasieran 
murrizketa ematea arrazoitu zuten bal-
dintzek irauten baldin badute.

Lanaldiaren murrizketa luzatu ezean, mu-
rrizketa ematea zerbitzuaren beharren 
menpe badago, ezingo da eman beste 
jardunaldi murrizketarik arrazoi beraga-
tik aurreko epea amaitzen denetik sei 
hilabete igaro arte gutxienez.

Jardunaldi murrizketa hartzeko baldin-
tzak: Oro har, jardunaldi murrizketa egu-
nero hartu beharko da eta interesdunak 
ezarrita duen jardunaldiaren lehen eta/
edo azken orduekin bat etorri beharko da, 
zerbitzuaren beharren arabera.

Jardunaldi murrizketaren ordainsari tra-
tamendua: Jardunaldiaren murrizketak 
ordainsari guztiak era proportzionalean 
murriztea dakar, salbuespena izango da, 
ordea, familia laguntza. Era berean, gi-
zarte kotizazioak eta dagozkion deskon-
tuak jardunaldi murriztuari dagozkion 
ordainsarien arabera kalkulatuko dira.

Jardunaldi murrizketa ematearekin lo-
tutako muga: Jardunaldi murrizketa 
ematen zaionak ezingo du aldi horretan 
beste jarduera profesionalik edo lan jar-
duerarik egin.

Eskaera egin dezaketenak: Funtziona-
rioak. Interinoak, jardunaldi osoa baldin 
badute.

Onarpena: Giza Baliabideen zerbitzua-
ren zuzendaritzak onartzen du. Norma-
lean, eskaeraren amaiera data martxoan 
ateratzen den deialdian agertzen da. 
Lekualdatze lehiaketan parte hartzen 
dutenentzat eta esleipenetan parte har-
tzen dutenentzat, dagokien emaitzak 
argitaratzen diren momentutik 3 egun 
baliodun daude. Epe hauetatik kanpo  
eskatutako murrizketak, baimena eman 
eta gero hartuko dira. 

Dokumentazioa:
-  Eskaera Giza Baliabideen zerbitzuari, 

hasiera data adierazita (eskaera inpri-
makia Sailaren web orrian).

-  Eskaera arrazoitzen duen kasuaren ziur-
tagiri ofiziala: 1.a eta 2.c: familia liburua, 
1.b: osasun zentroko langile sozialaren 
txostena, 2.b: Hezkuntza Sailaren Lane-
ko Arriskuen Prebentzioaren Atalaren 
txostena.

Departamentuak hilabete batean ebatzi 
behar du eskaera.

Lanaldi murrizketari buruzko oharrak

Lanaldia 
murrizteko 

eskaera

Klikatu

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/reduccion-de-jornada
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/reduccion-de-jornada
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/reduccion-de-jornada
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18/2021 Foru Legea, abenduaren 29koa, 2022 urterako Nafarroako Aurrekontu Orokorrak.
Eguneratzea: %2eko igoera. 2022rako maila bakoitzaren hasierako soldatak urteko zenbateko hauek 
izango ditu (2023rako, aurreikuspena % 3,5eko igoera izango da kontzeptu guztietan, taula honetan 
adierazitakoari dagokionez):

Kidegoa Oinarrizko soldata Irakasle osagarri espezifikoa

Maisu-maistrak 1.722,16 655,62

DBHko maisu/maistrak 1.722,16 777,88

LHko irak. Tek. 1.722,16 777,88

BHko irakasleak 2.047,10 685,36

Katedradunak 2.047,10 813,25

Antzinatasuna 5 urte 
arte

10 urte 
arte

15 urte 
arte

20 urte 
arte

25 urte 
arte

30 urte 
arte

35 urte 
arte

40 urte 
arte

45 urte 
arte

Denak berdin - 21,88 43,77 60,18 76,61 87,55 98,49 109,43 120,38

Gradua 
G. bakoitza>1

2.a = 
6 urte eta 
7 hilabete

3.a = 
13 urte eta 
2 hilabete

4.a = 
19 urte eta 
9 hilabete

5.a = 
26 urte eta 
4 hilabete

6.a = 
32 urte eta 
11 hilabete

7.a = 
39 urte eta 
6 hilabete

Maisu/maistrak 154,99 309,98 464,97 619,96 774,95 929,94

DBHko maisu-maistrak 154,99 309,98 464,97 619,96 774,95 929,94

Lanb. Hez. irakasle teknikoak 154,99 309,98 464,97 619,96 774,95 929,94

BHko irakasleak 184,44 368,48 553,33 737,78 922,22 1.106,67

Katedradunak 184,44 368,48 553,33 737,78 922,22 1.106,67

Familia laguntza 1-2 seme-alaba 3-5 seme-alaba

Seme-alaba bakoitzeko 32,83 bakoitzeko 42,67 bakoitzeko

Diru sarrerarik gabeko ezkontidea edo bikote egonkorra 38,30

Eskubide bereziak dituen seme-alaba 164,15

Deskontuak

PFEZ taularen arabera Norberaren egoera pertsonalaren arabera

Eskubide pasiboak A.1 maila 116,89 B maila 91,99

MUFACE A maila 51,17 A.2 maila 40,28

Beste batzuk. Gizarte Segurantza Mailen eta ehunekoen arabera

Ordainsariak

Klikatu

Ordainsariak

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/43394/Retribuciones_2022.pdf/7b797afa-0e96-7d57-a236-ebece59054b8
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Aintzinatasuna (bosturtekoa) eta familia-laguntza: interinoentzat eta funtzionarientzat. 2010eko urritik 
daukate informatizatuta, aurretiko lan esperientziaren eskaera egin behar da.

Soldataren aurrerapena: urriaren 1etik 15era 3.000 euro eska daitezke, urtarrilean aurreratuko dira eta 
nomina bakoitzetik deskontatuko dira hurrengo 2 urteetan (125 euro hileko) (199/2006 F.A., maiatzaren 
12koa).

Gradua: Kontratatutako langileentzat eta funtzionarioentzat. Gradu bat zenbatzen da 6 urte eta 7 
hilabeteko. Edozein administrazio publikotan lan egindako denbora guztia hartzen da kontuan. 
Praktiken urtea ere zenbatu egiten da. 2010eko urriaz geroztik informatizatuta dute, lehenagokoa 
eskatu behar da.

PFEZ amatasunagatiko/aitatasunagatiko lizentzian: Amatasun-lizentzia dagoen bitartean ez da PFEZa 
sortuko errenta-aitorpenean.

Beste ordainsariak

BH institutuak, 
DBH eta LHIB

Haur eta Lehen Hezkuntza 
Ikastetxe Publikoak

< 500 
ikasle

> 500 
ikasle

> 1.000 
ikasle

1 eta 2 
unitate

3 eta 4 
unitate

5etik 8ra 
unitate

9tik 18ra 
unitate

19tik 27ra 
unitate

> 27 
unitate

Zuzendaritza 584,87 645,38 705,89 203,60 322,37 407,20 492,03 542,94 593,84

Zuzendariordetza 302,52 336,14 342,86

Ikasketa burutza 302,52 336,14 342,86 254,50 288,43 288,43

Idazkaritza 302,52 336,14 342,86 220,56 254,50 288,43 288,43

Alboko ikasketa 
burutza

254,50 288,43 288,43

HTB alboko 
ikasketa burutza

169,66 169,66 220,56 254,50 288,43 288,43

Gainontzeko Ikastetxeentzako, F.D.a 71/2012, uztailak 25ekoa, irakasle zuzendaritza osagarriaren esleipena arautzen 
duena (NAO 155, 2012ko abuztuak 7koa) Retrib2022 (navarra.es)

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/43394/Retribuciones_2022.pdf/7b797afa-0e96-7d57-a236-ebece59054b8


Lizentzia, baimen eta eszedentziak
Funtzionari zein kontratatuek eska ditzakete, lizentzia, baimen edo eszedentziaren informazioan bertan kontrakorik adierazten ez bada.

Ordaindutako lizentziak eta baimenak
11/2009 FD, otsailaren 9koa, 24. NAO (urtarrilaren 23ko 5/2013 FDak (22. NAO) eta abuztuaren 23ko 71/2017 FDak (168. NAO) aldatua

Kontzeptua Iraupena Dokumentazioa Eskaera Oharrak

1. Prestakuntza jarduerak. Lizentzia ordainduak azken azterketetara eta ikastetxe ofizialetako 
bestelako behin betiko gaitasun eta ebaluazio probetara aurkezteko 
beharrezkoa den denboran, baita lanbide ziurtagiria lortzeko probetara 
edo langileak lan egiten duen Administrazioak sustatutako enplegu 
publikoaren arloko hautaprobetara aurkezteko ere, edo NAPIren eta 
Euskarabidearen hizkuntzak baloratzeko probetarako.
Lanbide prestakuntzako eta hobekuntzako ikastaroetara joateko 
(hala NAPIk nola beste erakunde nahiz entitate publikoek antolatuak) 
baimen ordainduak, baina gehienez ere 50 ordu urtean.*
Baimen ordaindu gabea, hiru urtean behin 9 hilabeteko gehieneko iraupena 
duena, lanbide hobekuntzako beste ikastaro batzuetara joateko, baldin eta 
zerbitzuaren kudeaketak eta lanaren antolaketak aukera ematen badute.

Azterketak, probak edo 
prestakuntza jarduerak 
gauzatu izanaren ziurtagiria.

Ikastetxeko 
zuzendaritza.
* Zerbitzuaren 
beharren, edukiek 
lanpostuarekin 
duten erlazioaren 
eta langileen 
eta ikastarora 
joatearen arteko 
orekaren arabera.

11/2009 FD, 
24. NAO 
(8.1 eta 8.2 art.).
71/2017 FD, 
168. NAO
(8.7 art.).

2. Ezkontza edo bikote egonkorra osatzea. 15 egun natural.
Ezkontza egunaren edo bikote egonkorra osatzearen ziurtagiri egunaren 
aurreko eta/edo ondoko egunetan gozatu ahal izango dira jarraian.
Baimen horretan egotean, Administrazioak deitutako formakuntza 
ikastaroetan parte hartu ahal izango du.

Aurretik: Egunaren ziurtagiria.
Ondoren: familia liburua edo 
Erregistro Zibileko ziurtagiria.

Giza Baliabideak. 11/2009 FD, 24. NAO 
(9.1, 9.2 eta 9.3 art.).

3. Eskubide bereziak dituzten seme-alabei arreta 
egiteko.

Lanetik atera ahal izango dira beharrezkoa den denboran, hezkuntzako 
ikastetxeetako koordinazio bileretan parte hartzeko edo osasun edo 
gizarte esparruan laguntza gehigarria jaso behar badu, hara laguntzeko.

Hori egin izanaren frogagiria. Ikastetxeko 
zuzendaritza.

71/2017 FD, 168. NAO (19. art. bis).

4. Eskubide bereziak dituzten seme-alaben 
ikastetxeko koordinazio bileretara joateko, 
edo laguntzara eramateko.

Beharrezkoa den denbora. Hori egin izanaren frogagiria. Ikastetxeko 
zuzendaritza.

11/2009 FD, 24. NAO (21. art.).

5. Genero indarkeria. Beharrezkoa den denbora. Gizarte edo osasun 
zerbitzuen txostena.

Ikastetxeko 
zuzendaritza.

11/2009 FD, 24. NAO (20. art.).

6. Etxebizitza aldaketa. Egun bat. Helbide berria helarazi behar zaio nominen atalari. Zinpeko adierazpena. Ikastetxeko 
zuzendaritza.

11/2009 FD, 24. NAO (27. art.).

7. Saihestu ezin daitekeen betebehar publiko edo 
pertsonal bat betetzea eta laneko eta familiako 
eginkizunak uztartzea:
-  Erakunde judizialen zitazioak.
-  Gaixotasunengatik senitartekoren baten bila joatea.
-  Hauteskunde prozesuak.
-  Tutoretza bileretara joatea.
-  Administrazioaren hautaketa epaimahaiak.
-  Destinoa edo lanpostu hutsa hautatzeko 

ekitaldietara joatea.
-  Kargu hautetsia izateagatik bileretara joatea.
-  Kontsulta medikoetara laguntzea.

Beharrezkoa den denbora. Lanaldiaren barruan egin 
izanaren frogagiria.

Ikastetxeko 
zuzendaritza.

11/2009 FD, 24. NAO (28. art.).
71/2017 FD, 168. NAO (21. eta 27. 
art.).

8.  Hauteskunde politikoetan hautagai. Hauteskunde kanpaina garaia. Ziurtagiria. Giza Baliabideak. 11/2009 FD, 24. NAO (29. art.).
71/2017 FD, 168. NAO (29. art.).

Lizentziak 
eta baimenak

Klikatu

http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/161930/LicenciasyPermisos.pdf/08ca83b8-d6e7-48c2-9a69-e2127355abcd


9.  Hauteskunde sindikaletan hautagai. Bozketa egin aurreko 10 egun naturalak. Ziurtagiria. Giza Baliabideak. 71/2017 FD, 24. NAO (29. art. bis.).

10. Norberaren aferak (propioak). Urteko 3 egun (ez ikasturteko) etapa guztietan, edo zerbitzu denboraren 
proportzioan hurrengo urteko urtarrilaren 31 arte.
Ez dago mugarik, jaiegun edo oporren bezperan har daiteke, eta baita 2 
edo 3 egun jarraian.
Orduka izan daiteke (7or. 20' x 3 = 22 ordu, baina ordu bakoitzeko 1or. 
13' deskontatzen dute).

Eskaera ikastetxeko 
zuzendaritzari. Ukatuz gero 
arrazoitu egin behar dute eta 
idatziz edo postaz jakinarazi.
20 egun balioduneko epean 
ebatzi behar da, bestela 
emandakotzat hartuko dira.
EDUCAn, "langileak", 
"norberaren aferak" fitxan.

Ikastetxeko 
zuzendaritza.
Zerbitzuaren 
beharren arabera.

11/2009 FD, 24. NAO (30. art.).
5/2013 FD, 22. NAO (30.3 art.).
71/2017 FD, 168. NAO (30. art.).

11.  Odola ematea. Ezinbestekoa den denbora. Hori egin izanaren frogagiria. Ikastetxeko 
zuzendaritza.

71/2017 FD (28. art. bis.).

12.  Errenta aitorpena aurkeztea. Ezinbestekoa den denbora. Hori egin izanaren eta 
lanaldian egin behar izanaren 
frogagiria.

Ikastetxeko 
zuzendaritza.

71/2017 FD (28. art. ter.).

Familiartekoen gaixotasun eta heriotzagatiko lizentzia eta baimen ordainduak

Baimen ordainduak Lizentzia ordainduak

Gertakaria Heriotza Ospitalizazioa
> 5 egun

Ospitalizazioa
< 5 egun

Kirurgia 
anbulatorio handia

Akonpainamendua Jardunaldia
egokitzea

Gaixotasun oso larria 
duen familiartekoa

Etxera itzultzea 
esku-hartzearen 
egunean, egun 
hori zenbatuta, 
lanaldiaren 
ondoren ez bada.

Prozedura 
kirurgikoak eta 
diagnostikoak. 
Proba egingo den 
egunarekin bat 
etorriko da.

Lanean hastea 
tratamendu 
medikoen ondoren 
(erradioterapia, 
kimioterapia edo 
beste tratamendu 
larri batzuk, mediku 
txostenaren 
arabera):
- Lanaldiaren % 
25 arte pixkanaka 
egokitzea.
- Hilabete. Beste 
hilabete luza daiteke 
efektuek irauten 
badute.

Gehienez hilabete, 
murrizketa ordainduaren 
lanaldiaren % 50 arte.
Orduak akumulatu daitezke. 
18 urte arteko seme/
alabarentzat, % 75, premia 
ziurtatuz gero. Bi gurasoek 
lan egin behar dute.
Minbizia edo bestelako 
gaixotasun larria duen 
adingabeko semea zainduz 
gero, ez da beharrezkoa 
adingabearen ospitalizazioa 
zainketa zuzen, jarraitu eta 
etengaberako.

Ospitaleratzearekin edo gabe

Ondoz ondo edo egun 
solteetan, heriotza 
egunetik hilabeteko epean.

Gaixotasunak edo ospitaleratzeak iraun bitartean; 
azken kasu horretan, ospitaleko alta jaso ondorengo 
15 egunetan, zerbitzuarekin bateragarria izanez gero.

Lanegunak

Ahaidetasuna Nafarroan Nafarroatik 
kanpo

Nafarroan Nafarroatik 
kanpo

Nafarroan Nafarroatik 
kanpo

Aita/ama, ezkontidea/bikotekide 
egonkorra, semea/alaba

4 egun 5 egun 4 egun 5 egun 1 egun 2 egun 2 egun 1 egun

Anaia/arreba, aitaginarreba/
amaginarreba, suhia/erreina

3 egun 4 egun 3 egun 4 egun 1 egun 2 egun

Koinatua/koinata, aitona/amona, 
biloba

1 egun 2 egun 1 egun 2 egun

Legedia: Otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretua, 24. NAO (13. bis eta 22.-26. art.); urtarrilaren 23ko 5/2013 Foru 
Dekretua, 22. NAO (26. art.) eta abuztuaren 23ko 71/2017 Foru Dekretua, 168. NAO (10. bis, 13. ter. eta 22.-26. art.).

Dokumentazioa: Mediku ziurtagiria aurreikusitako egunekin (ospitaleratzea), mediku ziurtagiria (kirurgia) 
edo Osasun Zerbitzuak betetako adierazpena (gaixotasun oso larria duen familiartekoa). Heriotzaren 
kasuan ez da behar.

Ematen du: Zentroaren zuzendaritzak, eta, familiartekoen gaixotasunen kasuan, Giza Baliabideen zerbitzuak.

Oharrak familiartekoen gaixotasun edo heriotzagatik: Kasu guztietan, baimena hasitako egun osoan edo 
zati batean lan egin bada, lan egindako aldia baimena amaitu ondoren hartuko da. Baimen ordainduaren 
egun kopurua ezartzeko, baimena eragin duen gertakariaren egunetik aurrera dagozkion lanegunak 
zenbatuko dira. Baimena eragin duen gertakariaren eguna ez bada laneguna, hurrengo egun naturaletik 
aurrera zenbatuko dira. 5 egunetik gorako ospitaleratzeetan, gaixotasunak iraun bitartean edo ospitaleko 
alta hartu ondorengo 15 egunetan hartuko dira.



Ernaltzea, haurdunaldia, jaiotza, adopzioa, harrera, edo edoskitzeagatiko lizentzia eta baimenak

Kontzeptua Iraupena Dokumentazioa Emakida Oharrak

1. Haurdunaldia Lizentzia ordaindua hartzeko eskubidea izango 
dute haurdunaldiko 37. asteko lehen egunetik (35, 
haurdunaldi anizkoitzean) erditze egunera arte.

• Mediku txostena.
• Eskaera (haurdunaldia atala).

Giza Baliabideak. 71/2017 FD, 168. NAO 
(10. bis art.).

2. Ernalketa lagundua Ezinbestekoa den denbora eta jardunaldiaren barruan 
egiteko beharra aldez aurretik frogatuta.

Hori egin izanaren lan zentroaren 
ziurtagiria.

Ikastetxeko zuzendaritza. 11/2009 FD 24. NAO (18. art.).
71/2017 FD, 168. NAO (18.art.).

3. Jaio aurreko 
azterketak eta erditzea 
prestatzeko teknikak

Ezinbestekoa den denbora eta jardunaldiaren barruan 
egiteko beharra aldez aurretik frogatuta.

Hori egin izanaren lan zentroaren 
ziurtagiria.

Ikastetxeko zuzendaritza. 11/2009 FD, 24. NAO (19. art.).

4. Adopzio edo 
harrerarako prestatzeko 
informazio saioetara 
joatea

Ezinbestekoa den denbora eta jardunaldiaren barruan 
egiteko beharra aldez aurretik frogatuta.

Hori egin izanaren lan zentroaren 
ziurtagiria.

Ikastetxeko zuzendaritza. 71/2017 FD, 168. NAO (8. art.).

5. Arriskua haurdunaldian 
edo edoskitzea

Kasuaren arabera. •  Mediku txostena:
• Gizarte Segurantza: Mutua 
Navarra.
• MUFACE: lanpostua baloratzen 
du eta eginkizun batzuk egitetik 
salbuesten du.

• Eskaera (arrisku atala).
• Medikuaren alta bajan egonez 
gero.

Giza Baliabideak. Laneko arriskuak 
prebenitzeko araudia.
11/2009 FD, 24. NAO (13. art.).
71/2017 FD, 168. NAO (11. art.).

6. Gurasotasuna 17 aste, lehenengo 6 asteak derrigorrezkoak dira.
Aste bat gehiago guraso bakoitzarendako erditze 
anizkoitza denean. 
Bi aste gehiago guraso bakoitzarendako eskubide 
bereziko seme-alabengatik. 
Azken asteak bana daitezke lanaldi partzialean (12.art.)

• Mediku txostena.
• Familia liburua. Hartu gabeko 
opor egunak eskatu behar dira (27 
lanegun) amatasun bajan egotean 
uztailean eta/edo abuztuan. 
Kontratatuei dagozkien egunak 
ordaintzen zaizkie.

Giza Baliabideak. 11/2009 FD, 24. NAO 
(5. eta 10. art.).
4/2019 FD, 216. NAO.
Astebete gehiago erditze 
anitzagatik edo behar 
bereziko haurragatik, guraso 
bakoitzarentzat.

7. Seme/alaba goiztiarrak 
edo ospitaleratuak

Haurrak ospitalean egon behar duenean, erditu 
ostean, lizentzia luzatuko da haurra ospitalean dagoen 
egunetara; gehienez ere beste 13 aste (10.3 art.). Bi 
gurasoendako berdin.

• Eskaera (luzapena 
ospitaleratzeagatik atala).
• Ospitaleratze txostena, 
ospitaleratze datarekin.

Giza Baliabideak. 71/2017 FD, 168. NAO (10. art.).

8.  Adopzioa - harrera 17 aste, jarraian edo modu etenean izan daitezke. 
Aste bat gehiago guraso bakoitzarendako adopzio 
anizkoitza edo eskubide bereziko seme alabagatik.
Baimenean, Administrazioak deitutako prestakuntza 
ikastaroetan parte hartu ahal izango da.
Goiztiarra bada edo ospitaleratuta badago, ospitaleko 
alta jaso ondoren hasi ahal izango da.

Harrerako erabaki administratibo-
judiziala; adopzio ebazpena.

Giza Baliabideak. 11/2009 FD, 24. NAO (11. art.).
4/2019 FD, 216. NAO

16
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Kontzeptua Iraupena Dokumentazioa Emakida Oharrak

9.  Adopzioa - harrera Nazioarteko adopzioa, jatorrizko herrialdera 
lekualdatzea.
2 hilabete arte jatorrizko herrialdera aurretik 
lekualdatzeko.
Ebazpena baino 4 aste lehenago hasi ahal izango da.

Adopzio ebazpena. Giza Baliabideak. 11/2009 DF, 24. NAO (11.4 art.).
Oinarrizko soldata soilik 
kobratzen da.
Harrera sinplea urtebetekoa 
izan behar da gutxienez.

10. Denbora partzialean 
(lanaldi 1/2) hartzeko 
lizentzia erditze, adopzio 
edo harreragatik

Amak ezingo du modalitate hori erabili erditu 
ondorengo lehenengo 6 asteetan.
Egunero hartu beharrekoa lanaldiko lehen eta/edo 
azken orduekin bat etorrita. Edoskitze edo lanaldi-
murrizketako baimenakin bateraezina da.

Instantzia (denbora partzialeko 
atala). Adierazi zati bat bikoteari 
lagatzen zaion.

Giza Baliabideak. D.F. 11/2009 NAO 24 (12 art.).

11. 12 hilabetetik 
beherakoen edoskitzea

Egunero ordu 1 lanaldiaren hasieran edo amaieran, 
edo 3/4eko bi zati (22 jardunaldi).
Ordua lanaldi osoetan metatu ahal izango da. 
Formula: 1 ordu x eskola egunak / 7,20 ordu = egunak 
Proportzionalki handituko da erditze anizkoitzeko 
egoeretan.
Baimena hartzeko modalitate honen iraupena interesdunak 
eskaera egiten duen egunetik kalkulatuko da.
Baimen hori bi gurasoek hartu dezakete, beti 
bestearen jaiotzagatiko lizentzia bukatu baldin bada. 
Erditzeagatiko lizentzia amaitzen denetik aurrera 
hartuko da soilik, edo adingabea jaiotzen denetik, 
erditzeagatiko lizentziaren baliokidea den denbora 
igaro ondoren.

• Familia liburuaren fotokopia.
• Instantzia (edoskitze atala).
• Zentroko zuzendaritzaren oniritzia 
(metatzen ez bada).

Giza Baliabideak.
Lanean egotearen 
menpe dago, beraz, 
ezin da eskatu ondoren 
eszedentzia hartuko bada. 
Kasu horretan, hobe da 
lehenengo eszedentzia 
eskatzea eta gero 
edoskitzea.

5/2013 FD, 22. NAO (17. art.) 
71/2017 FD, 168. NAO
(17. art.).
Lanaldi osoetan hartu 
ondoren, 12 hilabete 
bete aurretik zerbitzuak 
eskaintzeari utziz gero, 
dagokion erregularizazioa 
egingo da (ez dagozkion  
egunak ordaindu).

12. Disfrutatu gabeko 
oporrak

Administrazio Kontroleko Zerbitzuak, lizentzia eta baimenei dagozkien egunekin batera, hartu gabeko oporrengatik konputatu daitezkeen egunak kalkulatuko 
ditu, eta zenbaketa orokorrari batuko dizkio.

13. Haurdunaldi-arriskua Funtzionarioentzat, lan-arriskuen prebentzioari lanpostua birkokatzeko azterketa edo baja eskatzea 24. astetik aurrera. Bitarteko langileentzat, Gizarte 
Segurantzak baja emango du arriskua automatikoki badago.

14. Zerbitzu-eginkizunak 
lanpostutik urrun 
egoteagatik

Behin betiko destinoa etxetik 50 kilometro baino gehiagora duten funtzionariei, adingabeak 6 urte bete arte. Familia-liburuaren fotokopia eta errolda-agiria.



Ordaindu gabeko lizentziak eta baimenak
11/2009 FD, otsailaren 9koa, 24. NAO; 1/2002 FD, urtarrilaren 7koa (17. NAO) eta 39/2014 FD, maiatzaren 14koa,105. NAO

Kontzeptua
eta oharrak Iraupena Dokumentazioa Eskaera Oharrak

1. Norberaren 
eginkizunak.
11/2009 FD, 
24. NAO (15. art.)
1/2002 FD
17. NAO (12.2 art.)

Bi urtean behin bost hilabete gehienez.
Eskatutako baimena agortu behar da. 
Luzapena eska daiteke, justifikatuta 
badago.
Soldata gordinaren eta Gizarte 
Segurantzako kotizazioaren deskontua 
(140 euro inguru eguneko).
(Deskontuaren zenbatekoa jakiteko, 
deitu Nominen atalera: 848 426 627).

Motibazio idatzia eta dagozkion 
frogagiriak.
Lanaldi partzialarekin ere eska daiteke.
Ezarritako kasuen araberako 
ordezkapena. Arrazoia kasuetan ez 
badago, Zuzendaritzaren txostena behar 
da, ados dagoela eta ikasleen arreta 
bermatuta dagoela adieraziz.
Eskola garaian, bidaia pertsonaletarako 
ez da baimenduko. Soilik ordezkapenik 
behar ez duten eta zuzendaritzaren 
oniritzia duten egoeretan baimenduko da.

Erregistro Orokor bidez, eskaeraren osagarri gisa egokitzat 
jotzen den informazioarekin.
Ikastetxeko zuzendaritzaren oniritzia bide hauetako batetik:
- Zuzendaritzaren sinadura instantzian.
- Eskabidea.
-  Zuzendaritzak mezu bat bidaltzea Administrazio Kontrolera 

(nca@navarra.es), oniritziarekin.
Ordezkapena beharrezkoa bada, bakarrik:
- Bigarren mailarainoko senideak edo bizikideak zaintzea.
- Haur eskolara edo ikastetxera egokitzeko aldia.
-  Gizarte eta kultura interesekoa Nafarroarentzat edo Gobernuaren 

zereginak.
- Zuzeneko prestakuntza Zuzendaritzak hala uste badu.
- Oposizioak prestatzea, nahitaezkoa 5 hilabete.
- Ordezkapen bat amaitu ondoren, ikasleentzat onuragarria bada.

Eskaerek arrazoituak izan 
beharko dute.  
Oporrak aurretik hartzea ez 
da beharrezkoa.
Oporrak hartzeko eskubiderik 
ez du sortzen eta ordainsari 
deskontuan ez dakontutan 
hartuko. Aurretik hartu 
badira, bai ordea.
6 hilabetetik gorako 
kontratua duten langileak.

2. 6 hilabeteko 
baimena 
(enpleguaren 
banaketa).

Ezarritako bi epeetan, otsailetik uztailera 
edo abuztutik urtarrilera; edo ikasturte 
osoa lotuz.
Lanpostu huts bat edo erreserbatutako 
plaza bat duten funtzionarioek eta 
kontratudunek, baldin eta zerbitzuak 
urtebete irautea aurreikusten bada.
Gizarte kotizazioei % 100ean eutsiko zaie, 
kuota finkoak kenduta (erretirorako ez 
dago galerarik). Lanaldi partzialarekin ere 
eska daiteke.

Eskaera urte osoan egin dezakete 
funtzionarioek; kontratatuek abuztuaren 
lehenengo hamabostaldian edo ahal 
bezain laisterren.
Urte osoan % 50 kobratzea edo lanean 
aritutako hilabeteetan % 100 kobratzea 
eta baimena hartutako 6 hilabeteetan 
ez kobratzea aukera daiteke edo % 50 
kobratu 2 urtetan zehar.
Ordezko langileek baimena otsailetik 
uztailera soilik hartu ahal izango dute.

Ikastetxeko zuzendaritzaren baimena.
Giza Baliabideak.
15 egun lehenagoko epea, baimena hasi baino lehen.

Eskariari uko egin ahal zaio 
soilik ordezkapena eskaini 
ez den bitartean -Funtzio 
Publikoaren irizpidea-

3. Hein batean 
ordaindutako 
baimena.

30 hilabeteko epea jarraian, ematen 
denetik zenbatzen hasita; horietako 
24tan zerbitzuak lanaldi osoan eskainiko 
dira eta seitan baimena hartuko da.
Bi ikasturteetan nahiz 6 hilabeteetan, 
ordainsaria % 84koa izango da, aldagaietan 
izan ezik, eta gizarte kotizazioak 
proportzionalki murriztuko dira.

Bi urte lanaldi osoan eta 6 hilabete 
hartzeko, otsailetik uztailera edo 
abuztutik urtarrilera. Funtzionariek 
bakarrik eska dezakete.

Instantzia orokorra.
Hezkuntza Baliabideen zerbitzuen zuzendaritza.
15 egun lehenagoko epea, baimena hasi baino lehen.

Eskariari uko egin ahal zaio 
soilik ordezkapena eskaini 
ez den bitartean -Funtzio 
Publikoaren irizpidea-.

4. Hobekuntza 
profesionaleko 
ikastaroak.

9 hilabete gehienez, 3 urtean behin. Azterketak, probak edo prestakuntza 
jarduerak gauzatu izanaren ziurtagiria.

Zerbitzuaren kudeaketak eta lanaren antolakuntzak ahalbidetzen 
badute.

11/2009 FD, 24. NAO 
(8. art.).

5. Urte sabatikoa 
edo hein batean 
ordaindutako 
baimena.

Elkarren segidako 5 ikasturteko 
denboraldia; lehendabiziko 4 urteetan 
lanaldi osoko zerbitzua eginen du 
fubtzionarioak ordainsarien % 84a jasoz 
eta bosgarren ikasturtean, aldiz, ez 
da zerbitzurik emanen eta portzentaia 
bereko ordainsaria jasoko da.

Deialdiaren arabera. Giza Baliabideak. Nafarroako Irakaskuntza 
Publikoaren Kalitatea 
Hobetzeko Ituna 
(2018-2022).



Eszedentzia bereziak eta borondatezkoak   251/1993 LFD, abuztuaren 30ekoa, 107. NAO

Kontzeptua Iraupena Dokumentazioa Eskaera Oharrak

Eszedentzia bereziak (funtzionarioak eta interinoak). Uda kontratua luzatze aldera aintzat hartuko da

3 urtetik beherako seme/alaba 
naturala edo adoptatua edo 
harrerakoa zaintzea.

Ez da hiru urtetik gorakoa izango (jaiotzen denetik edo seme/
alabaren zaintza kasuetan ebazpenaren egunetik).
Edozein unetan eska daiteke lanean berriz hastea (hasi baino 
15 egun lehenago gutxienez).
Funtzionarioa: Aurrez lanean hasiz gero, behin bakarrik 
eskatu ahal izango da subjektu bererako beste epe bat 
gelditzen den denboran gehienezko epera arte (gutxienez 6 
hilabete pasa behar dira).
Eszedentzia berezian dauden irakasle kontratatuek ekainean 
lanpostu bat har dezakete eta instatzia orokor bat bidali 
lanpostura itzultzeko eskaera eginez eszedentzia amaitu nahi 
duenean.

• Eskaera Giza Baliabideak atalari, hasiera data 
adierazita eta beste jarduerarik ez egitearen adierazpena 
aurkeztuta (Hezkuntzaren web orrian: eszedentziak).
• Familia liburuaren fotokopia.

Giza 
Baliabideak.

3 urte bete arte, 
jubilaziorako kotizatzeko, 
plaza gordetzeko 
eta hirurtekorako, 
gradurako eta 
lekualdatze lehiaketarako 
antzinatasuna zenbatzeko 
eskubidearekin, baina 
eskubide ekonomikorik 
gabe.

Norbere kargurako 
familiartekoa zaintzea bigarren 
mailako odolkidetasun edo 
ahaidetasunera arte.

• Eskaera Giza Baliabideak atalari, hasiera data 
adierazita eta beste jarduerarik ez egitearen 
adierazpena aurkeztuta (Hezkuntzaren web orrian: 
eszedentziak).
• Gizarte Zerbitzuen edo Osasun Zentroaren 
txostena, artatu behar duen pertsona hura izan behar 
izatearen premia adierazita.

Borondatezko eszedentziak (funtzionarioak soilik)

Beste administrazio publiko 
batean zerbitzuak eskaintzea.

Denbora mugagabean, urtebete gutxienez.
Berriz lanean hastea adostu ondoren, hilabeteko 
epean gauzatu beharko da.

Urtebete 
gutxienez

• Eskaera Giza Baliabideak atalari, hasiera data 
adierazita (Hezkuntzaren web orrian: eszedentziak 
irakasleentzat nahiz irakasle ez diren langileentzat).

Giza 
Baliabideak.

Maila, gradua eta 
antzinatasuna gordeko 
dira, baina ez da izango 
eskubide ekonomikorik 
eta ez da zenbatuko 
denbora edozein 
ondorenetarako.

Administrazio berean beste 
lanpostu bat betetzea.

Zuzendaritza karguak alderdi 
politikoetan, sindikatuetan 
edo lanbide bateragarriak.

Interes partikularra. Plaza gordeko da 18 hilabetez, zerbitzuaren 
beharrek baimentzen badute eta 2 urte lehenago 
zerbitzu aktiboan egon izana egiaztatzen bada.
Denbora hori igaro ondoren, lanean berriz 
hastea eskatuz gero eta ematen ez bada 
lanpostu hutsik ez dagoelako, egoera horretan 
jarraituko da lanpostu hutsa sortu arte.

Interinoek lizentziak eta baimenak hartzeko eskubidea dute 1/2002 FD, 17. NAO (12.2 art.).
Baimenak 10 egun naturaleko aurrerapenarekin eskatuko dira. 11/2009 FD, 24. NAO (23.4 
art.). Gehienez ere 20 egun izango dira ebazteko. Epe hori igaro ondoren berariazko jakinaraz-
penik egin ez bada, eskaerak onartuko direla ulertuko da, administrazio isiltasunaren bitartez.  
5/2013 FD, 22. NAO (3. art. bis.).
Pertsona berak ezingo du beste baimenik eskatu kausa beragatik hilabeteko epean.  
11/2009 FD, 24. NAO (25. art.).
Egun motak:
• Egun naturalak: igandeak eta jaiegunak barne.

• Lanegunak: astelehenetik ostiralerako lanegunak.
• Egun baliodunak: lanegunak dira (larunbata barne). Urtero agertzen dira NAOn.

Oporrak:
Lanerako ezintasunagatik, erditze, adopzio edo harreragatik izandako lizentzia ordainduagatik, 
haurdunaldiko arriskuagatik, lanaldi osoko edoskitzeagatik edo aitatasun baimenagatik oporrak 
hartu ezin izan dituzten langileek lanean berriz hasten direnetik aurrera berehala hartuko dituzte.  
5/2013 FD, 22. NAO (6.6 art.).
Ordezko langileei dagozkien egunak ordainduko zaizkie. (Bi kasuetan eskaera egin behar zaio 
Giza Baliabideko Atalari). 5/2013 FD, 22. NAO (22. art.) (7. art.).

Lizentzia eta baimenei buruzko ohar orokorrak

Eszedentzia 
berezia

Borondatezko 
eszedentzia

Klikatu Klikatu
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Zer pausu eman?: 1. Zuzendaritzan komunikatu. 2. Zuzendaritzak lan istripu 
eta gertakarien ikertze prozedura abian jarriko du. 3. Gizarte aseguruen 
bulegora bidaliko du. 4. Lan Arriskuen prebentzio atalera igorriko du. 

Laneko Arriskuei 
aurrea hartzeko Atala 

Q 848 42 37 69 Q 848 42 37 28

Erasoak Erregistratzeko 
eta Jakinarazteko Orria

Q 848 42 37 38

Ikastetxeko zuzendaritzari edo hierarkian nagusi denari jakinaraztea

Laguntza Psikologikoa

Aholkularitza Juridikoa

Zerbitzu juridikoak
Q 848 42 65 12

Ikastetxeko zuzendaritzari 
edo hierarkian nagusi denari 

jakinaraztea

Larrialdietarako telefonoa: 112
Mutua Navarra: 900 21 21 00

Mehatxuak, irainak edo larderiazko jokaerak Eraso fisikoa Kalte materialak

MUFACE, 
Montepíokoa 

bazara...

MUTUA NAVARRA
www.mutuanavarra.es

Q 948 19 44 00

Bakoitzak hautatutako entitatera

112ra deituLarria da? BAIEZ

Gizarte Segurantza
Hautatutako mutua 

(IMQ, Adeslas, 
Sanitas, Aegon…)

Abisatu 
lan istripua dela

Mutuara

Gizarte 
Segurantzakoa 

bazara

Erasorik gertatuz 
gero jarduteko 

protokoloa 
(saludlaboral.org)

Klikatu

Lan osasuna

Dokumentuak

Klikatu

Irakasleak Nola jokatu lan istripu baten aurrean

Irakasleak Lantokian izaten diren kanpo erasoen aurrean jarduteko protokoloa

http://www.mutuanavarra.es
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/riesgos-laborales/accidentes-de-trabajo
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Nola jokatu laneko 
jazarpen-kasu 
baten aurrean

Klikatu

Zuzendaritzari jakinarazi
Zuzendaritzak 10.18 R Protokoloaren II. eranskina bidaltzen die Laneko 

Arriskuei aurre hartzeko Zerbitzuari eta Langileen kudeaketa atalei

Jazarpenik gabe: 
Bitartekaritza

Jazarpenarekin: 
Ikerketa Batzordea (ekintza zuzentzaileak eta/
edo diziplinazkoak dituen balorazio-txostena)

Akordioa: 
antolamendu-
neurriak hartu

Akordiorik gabe: 
Langileen kudeaketa Atalera 

(antolakuntza eta diziplina 
esku-hartzea) eta LAAZra 

(esku-hartze psikosoziala eta 
osasun-zaintza) bideratzea

Neurriak

Gaixotasuna
1. Ohiko sendagaiak ematea: Mediku txostena eta familiaren 
baimen idatzia, ematea ohikoa denean.
2. Berariazko ekintza sanitarioa: Sendagaia ematean arriskua 
suerta daitekeenaren mediku txostena eta, kualifikatutako 
osasun-laguntzaile baten (erizaina) esleipena ikastetxean edo 
anbulatorioan, edota osasun-etxera eramatea (IAO).
*  Mediku txostenak familiek eraman ditzakete edo ikastetxeko 

zuzendaritzak eskatu.

Irakasleak Nola jokatu laneko jazarpen-kasu baten aurrean

Ikastetxearen betebeharra, gurasoena eta administrazioarena 
adin-gabekoaren bizitza arriskua eragozteko.

Istripua
1. Ikasleari laguntza.
2. Osasun etxera eramatea, beharrezkoa balitz (IAO).
Taxiz edo ambulantziaz ahal bada (ikastetxearen aurrekontuak).
3. Familiari jakinarazi.

Ikasleak Nola jokatu ikasleek izandako istripu edo gaixotasunen aurrean

Osasun-
arretarako 
protokoloa

Klikatu

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/43992/10.18R-PREVENCION+ACOSO-Revisi%C3%B3n+2019.pdf/3da8b03c-3f57-6f88-5599-6e94f2f79820
https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/protocolos-para-la-atencion-en-cuidados-de-salud


Erretiroa
65/2022 Errege Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, Gizarte Segurantzako sistemako, Klase Pasiboetako eta beste gizarte-
prestazio publiko batzuetako pentsioak eguneratzeari buruzkoa 2022. ekitaldirako.

ADI: Apirilaren 21eko 15/2020 Errege Dekretu Legea luzatu da. Honen bitartez, irakasle guztiak (Mufacekoak eta Gizarte 
Segurantzakoak) administrazio, kontabilitate, aurrekontu eta finantza kudeaketaren ondorioetarako Gizarte Segurantzako 
Institutu Nazionalean sartzen dira. Baina 2011 baino lehenagoko plaza duten Mufaceko funtzionarioen erretiroko baldintza 
orokorrak ez dira aldatzen.

Erretiroa eskatzeko urratsak 2022

Klase Pasiboak (MUFACE) Gizarte Segurantza

Ohikoa Borondatezkoa Ohikoa Borondatezkoa

Baldintzak 65 urte + gutxienez 
15 urte kotizatuta.

60 urte + gutxienez 
30 urte kotizatuta.

65 urte + 37 urte eta 6 
hilabete kotizatuta.

63 urte + 35 urte kotizatuta.

Hileko 
zenbatekoa

Kotizatutako urteen eta lan egin den 
kidegoaren arabera (ikusi beheko taula).

Lan egindako urteen eta 
kotizazio-oinarriaren arabera 
(ikusi beheko taula).

Penalizazioa, jubilazioa 
aurreratzen den hilabeteen 
arabera (ikusi beheko taula).

Hilabete osoa kobratzen da, erretiroa 
hartzen duzun eguna edozein dela ere.

Soldata erretiro-egunera arte kobratzen da, eta erretiroaren 
hurrengo egunetik aurrera, berriz, pentsioa.

Eskaera 1.  Lan-bizitza eskatu, ohiko erretiroa edo borondatezko erretiroa har dezakegun egiaztatzeko Bizitza 
laboralaren kontsulta.

2.  Hezkuntza Departamentuarekin harremanetan jarri Kontrol administratiboaren atalarekin W 848 423 901, 
aholku eman diezaguten. 

3.  Erretiroa erregistro elektroniko bidez eskatu (izena eta NANa, zein erregimenetatik hartzen dugun erretiroa 
eta erretiro-data), erretiroa hartu nahi dugun eguna baino gutxienez 3 hilabete lehenago eskatu behar da.

4.  Funtzionarioen kasuan, Administrazioak inprimaki bat bidaltzen digu, galdetzeko erretiroa hartu nahi 
dugun erretiratzeko legezko adina betetzen dugun egunean edo ikasturtea amaitzean.

5.  Kontrol administratiboak “J” inprimakia bidaltzen du, administrazioari emandako zerbitzuak jasotzen dituena.

6.  Administrazio-kontrolak erretiro-ebazpena ematen du, eta bai interesdunari bai erakunde eskudunei, 
pentsioa ordain dezaten, bidaltzen die.

Noiz 
erretiratu

-  Ikasturtea amaitzea erabakitzen baduzu, irailaren 1ean, uda osoa kobratzeko eta ordezkapena hasiera-
hasieratik ziurtatzeko.

-  Ez baduzu itxaron nahi, erretiratzeko denbora betetzen duzun eguna edo aurreragoko beste edozein.

Erretiro partziala txandakako kontratua-
rekin: lan-kontratua daukaten langileek 
erretiro partziala har dezakete, eta beren 
jarduna murriztu, ohiko erretiroa hartzeko 
legezko adina bete arte. Erretiro partzia-
larekin batera, txandakako kontratu bat 
egiten zaio beste norbaiti, lanaldi murriz-
tua osatze aldera, eta erretiro partzialak 
indarrean egindako adina denbora iraun-
go du txandakako kontratu horrek ere. 
5/2013 Errege-Dekretuak aldatu eta go-
gortu egin zituen erretiro-eredu hori har-
tu ahal izateko baldintzak, hala ere, bai-
mena ematen du lehenagoko baldintzak 
aplikatzeko langile batzuei: Nafarroako 
Gobernuaren Hezkuntza Departamen-
tuan oso langile gutxi daude gisa horre-
tako kontratu batekin lanean: Lanbide 
Heziketako zentroetatik etorri zirenak eta 
bere garaian erabaki zutenak funtziona-
rioen barruan ez sartzea. Langile horiei, 
txandakako kontratua egiten zaie, eta 
beste pertsona bat kontratatzen da lane-
gunaren gainontzeko orduak betetzeko.

Genero desberdintasuna murrizteko 
osagarria: 2021/2/4tik aurrera, bi seme-
-alaba edo gehiago dituzten amei or-
daintzen zaie, aurretik seme-alabak ba-
tera zituzten eta alarguntasun-pentsioa 

sortu zaien aitei, eta pentsioa sortu eta 
jaiotza edo adopzioagatik bere karrera 
profesionala eten edo hartan kaltea jasan 
dutenei. 2022rako, seme-alaba bakoitze-
ko 28 € hilabetean, 14 ordainsaritan. Pen-
tsioen topea ez da muga bat, baina jaso 
beharreko zenbatekoa lau aldiz muga-
tzen da eta hileko zenbatekoa seme-ala-
ba bakoitzeko da. Gizarte Segurantzan 
ez da bereizten nahitaezko erretiroaren 
eta borondatezko erretiroaren artean; 
Klase Pasiboen kasuan, derrigorrezko 
erretiroan baino ez da jasotzen; seme-
-alaba bakoitzak osagarri bakarra jaso-
tzeko eskubidea ematen du, eta bigarren 
gurasoari aitortzen bazaio, jada aitortuta 
dagoen aurrekoa iraungitzen da.

Lana eta pentsioaren arteko batera-
garritasuna: 2022. urterako erreforma 
berritik aurrera, erretiroaren atzerape-
na lehenesten da, erretiroa borondatez 
atzeratzen den urte bakoitzeko % 4ko 
koefiziente gehigarriarekin (gehi beste 
% 2, 37 urte baino gutxiago  kotizatuak 
dituzten pertsonetan). Gehikuntza hori 
kapitalizatu ere egin daiteke, aurretiaz 
oroharreko zenbatekoa jasoz, biziar-
teko errenta gisa jasotzen dena baino 
askoz txikiagoa delarik.

2011ko urtarrilaren 1etik aurrera sar-
tu ziren karrerako funtzionario be-
rriak: erabaki arbitrario eta justifikatu 
gabe batean, jada ez dira sartzen Kla-
se Pasiboen Erregimenean, Gizarte 
Segurantzaren Erregimen Orokorrean 
baizik, eta, beraz, haien pentsioak 
arautzen dituen araudi guztia des-
berdina da. Prestazio berak izango 
dituzte MUFACEn, baina, erretiroari 
dagokionez, GSEOkoak dira.

Adi: Banan-banan aztertu behar dira 
erretiroa hartzeko bakoitzaren au-
kerak, langilearen arabera, izan ere, 
jasoko den pentsioaren zenbatekoa 
eta erretiratzeko bidea langile bakoi-
tzaren lan-bizitzaren araberakoa izan-
go baita. Informazio gehiago behar 
izanez gero gai horri edo beste gai-
ren bati buruz (eskaera prozedurak, 
epeak, etab.) jarri harremanetan MU-
FACErekin Q 948 990 510 edo Ogasu-
naren Klase Pasibetako Unitatearekin 
Q 948 203 331 zenbakietan.

Pentsioari ez zaio automatikoki 
aplikatzen PFEZaren atxikipen- 
portzentajea, espreski eskatu 

behar da.

Erretiroa kalkulatzeari buruzko oharrak
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Hartzeko erregulatzailea 2022 Gordina 
urtean

Gordina 
hilabetean

(14 Ordainsari) 
Gehienezko 

gordina urtean
Gehienezko 

gordina hilabetean
(14 Ordainsari) 

Zenbatekoak 
irakasle 
kidegoka

A1 taldea BH 44.325,81 € 3.166,13 €

39.468,52 € 2.819,18 €A2 taldea Maisu-maistrak eta Lanb. 
Heziketako irak. teknikoak 34.885,53 € 2.491,82 €

2022tik aurrera, kopuru horiek KPIaren bilakaerarekin lotzen dira.

Muface
Kotizatutako 
urteen 
portzentaia 

Kotizatutako 
urteak 

Oinarri 
erregulatzailearen % 

Kotizatutako 
urteak 

Oinarri 
erregulatzailearen % 

Kotizatutako 
urteak 

Oinarri 
erregulatzailearen % earen % 

15 26,92 17... 34,23 34 96,35

16 30,57 ...33 92,69 35 100,00

Gizarte 
segurantza
Ohiko erretiroa
Baldintzak: 
besteak, 
jubilazioen 
gidan

Erretiro-urtea 65 urterekin erretiroa hartzeko denbora kotizatua Erretiro adin orokorra

2022
37 urte eta 6 hilabete edo gehiago 65 urte

37 urte eta 6 hilabete baino gutxiago 66 años y 2 meses

2023
37 urte eta 9 hilabete edo gehiago 65 urte

37 urte eta 9 hilabete baino gutxiago 66 urte eta 4 hilabete

2027tik aurrera
38 urte eta 6 hilabete edo gehiago 65 urte

38 urte eta 6 hilabete baino gutxiago 67 urte

Gizarte 
segurantza
Ohiko erretiroa
Kalkulatzeko

Aplikazio-aldia Lehen 15 urteak Urte gehigarriak Guztira

Zenbat urte % Gainerako hilabeteak Koefizientea % Zenbat 
urte

Zenbat 
urte %

2020tik 
2022ra

15 50 1etik 106ra
Gainerako 146ak

0,21
0,19

22,26
27,74

15 50 Guztira 252 hilabete 50,00 21 36 100

2023tik 
2026ra

15 50 1etik 49ra
gainerako 209ak

0,21
0,19

10,29
39,71

15 50 Guztira 258 hilabete 50,00 21,5 36,5 100

2027tik 
aurrera

15 50 1etik 248ra
Gainerako 16ak

0,19
0,18

47,12
2,88

15 50 Guztira 264 hilabete 50,00 22 36 100

Gizarte 
segurantza
Erretiro 
aurreratua
Penalizazio-
koefizienteak: 
besteak, 
jubilazioen 
gidan

Kotizatutako
aldia: 38 urte
eta 6 hilabete

baino gutxiago

Kotizatutako aldia: 38 urte 
eta 6 hilabete edo gehiago 
eta 41 urte eta 6 hilabete 
baino gutxiago bitartean

Kotizatutako aldia: 41 urte 
eta 6 hilabete edo gehiago 
eta 44 urte eta 6 hilabete 
baino gutxiago bitartean

Kotizatutako 
aldia: 44 urte 
eta 6 hilabete 
edo gehiago

Zenbat hilabete 
aurreratzen da 

jubilazioa

Murrizketaren 
ehunekoa Murrizketaren ehunekoa Murrizketaren ehunekoa Murrizketaren 

ehunekoa

24 21,00 19,00 17,00 13,00
23... 17,60 16,50 15,00 12,00
...2 3,38 3,23 3,08 2,92
1 3,26 3,11 2,96 2,81

Zer gertatzen da hutsik gelditzen den lanpostuarekin
Ikasturtean 
zehar 

Erretiroa gutxienez 3 hilabete lehenago eskatzen bada ere, Departamentuak baja gisa 
hartzen du eta ez du ordezkatzen efektibo bihurtu arte, erretiroa hartzera doanak lanean 
jarraitzea erabaki lezakeelakoan.

Ikasturte 
bukaeran 

Ikasturtea amaitu eta uda langile aktibo gisa kobratzea erabakitzen dutenek, erretiroa data 
irailaren 15a artekoa badute, plaza hori ekaineko edo iraileko LET masiboan eskainiko da, 
plaza hutsa bezala emango da eta 2 pertsonak lanpostu berean egongo dira aldi horretan. 

Erretiratuek 
betetzen 
zituzten plaza 
organikoak 

Lanpostuak ez dira plantilla organikotik desagertzen erretiroagatik, baizik eta plantillan 
jarraitzen dute, baina lanpostu huts gisa.

Plazak desagertzen dira baldin eta -1era badaude (erretiroagatik edo plaza 
desagertzeagatik / lekualdatze-lehiaketan destino berriagatik).

Abendura arte erretiroagatik libre gelditzen diren lanpostuak kontuan hartzen dira 
lekualdatze lehiaketarako behin betiko lanpostu hutsetan.

Jubilazioen gida

Klikatu

Pentsioaren 
zenbatekoaren 
simulatzailea

Klikatu

https://steilas.eus/wp-content/uploads/2022/09/JUBILAZIOAK-txostena-STEILAS-2022.pdf
https://www.portalclasespasivas.gob.es/sitios/clasespasivas/es-ES/infoFuturaPension/Paginas/AutocalculoPension.aspx


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 (ponderatua).

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 izatea (I. Eranskina). Ez 
da beharrezkoa izanen lehendik zerrendan zeudenentzat.

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

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 2019ko urtarriletik aurrera ospatutako LEPetan.

2. Oposizio fasean puntuazio positiboa atera izana +0.

II. Eranskina (Gaineko informazioan 
dagoen baremo berbera).

2021eko LEPetik aurrera, espezialitate 
batera aurkeztuz gero, irakaskuntza 
lan 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 zerrenda orokorrean egoteko behar 
diren titulu eskakizunak betetzen dituztenak.

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

Zerrenda orokorrera gehituko dira (titulu eskakizunak beteta):
- Berariazko zerrendetatik.
- Kontratazio deialdi berezien bidez sartuak.
- Web deialdian kontratu bat onartuta.
- 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).

Zerrenden kudeaketa araudia   Apirilaren 8ko 37/2020 FA

Zerrenden 
kudeaketa

Klikatu
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https://www.navarra.es/documents/48192/6715962/%C3%9Altima+modificaci%C3%B3n+Anexo+I.pdf/28daa5bf-fb0a-c01a-23d5-7d942f7a1bcd?t=1624346855875
https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/irakasleen-aldi-baterako-kontratazioa-indarrean-dauden-zerrendak-eta-eguneroko-esleipenak-2022-2023


Zerrenda motak Betebeharrak Puntuazioa/hurrenkera Indarrean noiz arte Oharrak

3. 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 
profesionaletako espezialitateetan, aldiz, 
Zuzendaritza Nagusiaren informearen arabera.

Probaren guztizko emaitzaren arabera 
(10 puntu gehienez 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.

4. Masterrik gabeko 
zerrenda 
(RDL 31/2020)

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

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

Pandemia egoera 
bukatu arte.

Zerrenda hauetatik lan 
kontratua hartzen duten 
pertsonak ez dira zerrenda 
orokorrera pasatuko masterra 
entregatu arren.

5. Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuaren (NEZ) 
bidez hautatutako 
izangaiak

Zerrendetan izangairik ez dagoenean, 
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. Eskakizunik 
gabeko zerrenda: 
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 
eta 2021/2022 
ikasturteetan bakarrik 
indarrean egonez.

Zerrenda hauetatik lan 
kontratua hartzen duten 
pertsonak ez dira zerrenda 
orokorrera pasatuko masterra 
entregatu arren 46/2020 FA, 
maiatzaren 16koa.

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 lehen bait lehen betetzearen garrantzia eta beharra azalduz.

- Departamentuko atalaren txostena zerrenden agortzea azalduz eta justifikatuz.

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

Partehartzea - EDUCA sarbidea.

- Cl@ve.

- NAN Elektonikoa edo Ziurtagiri Digitala.

Noiz? Astelehen, astearte, asteazken eta ostiraletan 14:00etatik hurrengo eguneko 8:30ak 
bitarte.

Moduak -  Nahitaezkoa (horrela deituak direnentzat): NANaren arabera iragaziz jakin daiteke. Kasu 
horretan, eskura ditugun eskaintzekin zer zerrendatakoa garen, nahitaez edo borondatez 
parte hartzeko abisua eta zerrendan dugun posizioa jakin ditzakegu. Garrantzitsua da 
aukera guztiak betetzeko adina plaza jartzea; izan ere, plaza bat esleitu badigute eta 
eskatu ez badugu, “ez prest” izatera pasako gara. Eskaintza bat baino gehiago eskuratu 
ahal izanez gero, lehentasunaren arabera eskatu ahal izango dira.

-  Borondatezkoa (zerrendako pertsona guztientzat): Kasu horretan, gure NANa 
jarriz gero, ez dira nahitaez parte hartu beharra dugun zerrendak aterako, aldiz, 
eskuragarri dauden eskaintza guztiak ikusiko ditugu. Zerrendan oso atzean egon 
arren, parte hartzea komeni da. Ordezkapenak zerrendaren ordenari jarraituz 
esleituko dira eta azken parte-hartzea kontuan hartuko da.

-  Web deialdiak: ostegunetan aparteko deialdiak egingo dira, eta hainbat plaza 
eskainiko dira. Zerrendetan ez dauden pertsonek ere parte har dezakete. Epea 
ostegunean 14:00etan irekiko da, ostiraleko 8:30ak arte. Web deialdien orritik 
tramitatuko da online. Esleipena inskripzio ordenaren arabera eginen da, betiere 
baldintzak betetzen badira.

Profila edo 
“orduekin” diren 
lanpostuak

- Profila: profil hori izatera behartzen du lanpostua hartzeko.

- Orduekin: ez da inongo profilik behar lanpostu hori hartzeko.

*  Lineako prestakuntzaren profila: hori lortzeko, gutxienez 45 orduko ikastaro bat egin 
behar da, erakunde ofizial batek antolatua.

Bajan banago? LETean plaza bat har dezakezu, baina kontratua hasten den egunean altan egon 
beharko zara. 

Bajan bazaude, kontratu hori galduko duzu, eta behin alta entregatzen baduzu, prest 
egongo zara LETean berriro parte hartzeko.

Eszedentzia 
berezian banago?

LETean plaza bat har dezakezu. Instantzia orokor baten bitartez kontratua 
hasten den egunetik arrera eszedentzia bereziarekin jarraitzea eska dezakezu.

Informazio gehiago:

Txapela 
buruan

Klikatu

Zerrenden 
egoera

Klikatu

Kontratuak 
sinatzeko

Klikatu

LET 
aplikazioa

Klikatu

LET gida

Klikatu

Adi! 
Uda kobratzeko prest egon behar da 

zerrendetan ikasturte bukaeran

https://steilas.eus/2022/09/19/txapela-buruan-eta-ibili-munduan-nafarroako-irakasle-ordezkoen-gidaliburua-2022-2023-ikasturtea/
https://appseducacion.navarra.es/listasdocentes/faces/pages/inicio.xhtml;jsessionid=ji0jWss3gaCeDA-XGdU8FLP2
https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Firma-de-contratos-del-personal-del-Departamento-de-Educacion
https://appseducacion.navarra.es/atp/index.xhtml
https://steilas.eus/2022/08/19/lanpostuen-esleipen-telematikoa-2022-23-%f0%9f%93%92-let-gida/
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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, pro-
baldiko kontratua deuseztatzeagatik, gaitasun 
edo moldatze ezagatik.

-  Kanporaketa zerrenda guztietatik: ez sinatzea 
onartutako kontratua, uko egitea 15 eguneko au-
rreabisurik gabe, irakaslea izateko gaitasunik ez iza-
tea, funtzionario izendatzea, jubilazioa edo exijitu-
tako eskakizunak ez betetzea. 

Kontuan hartzekoa
-  Ordezkapen kontratua bukatu ondoren, 20 egun 

baino lehen pertsona bera ordezkatzeko beharra 
sortzen bada, lanpostu horretan egon denari eskai-
niko zaio, kontratu berri bat sinatu ez badu.

-  Izangai batek kontratu partziala badu eta ikaste-
txean behar berri bat sortzen bada, berari eskainiko 
zaio.

-  Erditze, adopzio, harrera eta gurasotasun baime-
netan: Baimena bukatzean lanpostura bueltatzeko 
eskubidea. Behin bukatuta ez bazara itzultzen erre-
nuntzia justifikatutzat hartuko da eta zerrendan zure 
postua mantenduko duzu.

-  Betetzeko zaila den lanpostua aukeratzen dute-
nek kontratua edukiko dute 3 ikasturtetan jarraian, 
nahiz eta lanpostua funtzionario batek bete, ikas-
tetxean 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 ego-
tera pasako zinateke, zerrendan zenuen jatorrizko 
posizioan.

Hiru ikasturte igarota, izangaiak hor jarrai dezake 
funtzionario batek lanpostu hori bete arte.

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 ze-
rrendatik botako. 

Hartu ez duzun kontratuaren hasiera egunetik au-
rrera “prest” egotea eska dezakezu Hezkuntza De-
partamentura zuzdendutako instantzia baten bidez. 
Administrazioak erantzuteko 10 egun izango ditu.

Derrigorrezko parte hartzea izanik, bigarren aldiz par-
te 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 profile-
kin edo berariazko titulazioekin, edo espetxeko 
lanpostuak: penalizaziorik gabe ez hartzeko aukera 
dago. Zerrendetan duzun posizioa ez da aldatuko.

Perfilen akreditazioa
-  Bai funtzionarioentzat, bai zerrendetan dauden 

pertsonentzat (32/2013 Foru Agindua)

- Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

-  Eskabide-orria: (ez da beharrezkoa aurkezpen te-
lematikoa egiteko).

- Betekizunen fotokopia soila.

- Irekita urte osoan. Hona hemen ebazteko epeak:

-  09/01 eta 12/31 bitartean aurkeztuak: urtarrilaren 
1. hamabostaldia.

-  01/01 eta 04/30 bitartean aurkeztuak: maiatzaren 
1. hamabostaldia.

-  05/01 eta 08/31 bitartean aurkeztuak: irailaren 
1. hamabostaldia.

Perfilen 
akreditazioa

Klikatu

Profilak

Klikatu

Tramitaziorako 
gida

Klikatu

-  Ofiziozko profila, espezialitatearen titularra bazara 
edo zerrendetan agertzen bazara.

-  Ezabatzea: edozein unetan eskatu ahal izango da, 
baina ezin izango da berriro eskatu 2 ikastaro igaro 
arte. Hizkuntza-eskakizuna eskatzen duten zerren-
detan sartu bada, baztertu egingo dira kentzea es-
katzen badute.

https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/Procedimiento-para-la-acreditacion-de-perfiles-especificos-por-el-personal-docente-
https://www.iustel.com/contenidos/imagenes/027649.%20Imagen%201.pdf
https://www.navarra.es/documents/48192/6697869/GuiaTramitacionPerfilesFichaWebEuskera.pdf/fe651b3c-01e1-1d8e-f1ee-e5356d3444ee?t=1616403754425


28

Behin behineko, praktiketako eta zerbitzu eginkizuneko lanpostuen esleipenak

1. Funtzionarien zerbitzu eginkizunak osasun arrazoiengatik.

2.  Lan karga ezarengatik bere zentrotik desplazatua ateratzen den irakaslegoa. Desplazamendurako 
irizpideak:

Maisu-maistrak:
•  Behin betiko destinoan edo zonaldean etengabeko aintzintasun txikiena duena.

•  Osotara karrera funtzionari bezala Maisu-maistren kidegoan lanean denbora gutxien daramana.

•  Maisu-maistren kidegoan sartze data berriena duena.

•  Zerrendan zenbaki handiena, edo kidegoan sartzeko egindako prozesuan nota bajuena duena.

Katedradunak, DBH, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoak, Teknologiako Irakaslegoa, IHEO, 
Arte Plastikoak eta Diseinua, Musika eta Arte Eszenikoak:
•  Dagokion funtzionari kidegoan karrera funtzionario bezala lanean denbora gutxien darama 

edo lan kontratu finkoarekin. Lehen zerbitzu urtea ez da puntuatuko.

•  Behin betiko destinoan etengabeko aintzintasun txikiena duena.

•  Maisu-maistren kidegoan sartze data berriena duena.

•  Ematen den kasuan, dagokion Katedradunen Kidegoko parte ez izatea.

•  Kidegoan sartzeko egindako prozesuan nota bajuena duena.

3.  Behin behineko destinoa duten funtzionariak.

4.  Irakasleriarentzako zerbitzu eginkizunak 6 urtetik beherako seme-alaba adingabekoen zaintzagatik 
edo ezohiko egoerengatik.

5. Praktikaldia egiten ari diren funtzionariak.

6.  Behin behineko destinoarekin birsartu direnak.

7. Irakaskuntzako lanpostuetan prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangaiak

Espezialitate eta hizkuntza horretan nahitaezko baldintza da titularra izatea edo perfilean gaituta edo 
akreditatua egotea. Espezialitate eta hizkuntza horretan bakanterik ez badago, beste postu bat esleitu 
ahalko da, espezialitatean titularra den irakaslegoari aukeraketan lehentasuna bermatuz. PT edo ALE 
espezialitateko titularrek BHko eta DBHko institutuetan ere aukeratu ahal izango dute.

Esleipena telematikoa izanen da eta idatziz informatuko da Hezkuntzako web orrian: 
www.educacion.navarra.es

Desplazatuak diren irakasleak, Irakas-kargarik gabe gelditu delako, itinerantziagatik edo perfil berriak es-
katzen direlako, bere lanpostuan jarraitu dezakete baldin eta bete dezaketen lan bat sortzen bada. Postu 
berria aukeratzea adierazi dezakete 22/03/30 baino lehen.

Praktikaldia gaindituta karrera funtzionario izendatzen zaituzte. Behin betiko plaza eskuratu arte Nafarroan 
izanen diren lekualdatze-lehiaketa guztietan derrigorrez parte hartu beharko da (urria bukaeran izan ohi da). 
Behin betiko plaza lortu arte, gainditutako espezialitate eta hizkuntza berean eta Nafarroan konbokatzen 
diren deialdi guztietan parte hartzea derrigorrezkoa da (urtero). Puntuazioa hobetzeko aurreko urteetako 
merituen baremazioa kontsultatzea gomendatzen dugu. 196/2021 ebazpena.

Praktiketako funtzionariak

Destinoa aukeratzeko hurrenkera (340/2021 ebazpena, abenduaren 23koa (2022-2023 ikasturtea))
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Talde aukeraketaren irizpideak
225/1998 Foru Dekretua, uztailaren 6koa

Kidego Irizpide Esleipen eta ordena Oharrak

Maisu-
maistrak 

(10. artikulua)

•  Talde bera zikloa osatu 
bitartean.

•  Atxikirik dauden 
lanpostuaren espezialitatea.

•  Gaiturik dauden irakasleek 
irakasten ahal dituzten 
bestelako espezialitateak.

Zuzendariak honela banatuko ditu:
1.  Behin betiko irakasleak, lanpostuan duten 

antzinatasunari lehentasuna emanez.

2.  Behin-behineko irakasleak, kidegoan duten 
antzinatasunari lehentasuna emanez.

3.  Praktiketako irakasleak.

4.  Aldi baterako kontratatutako irakasleak, lan 
kontratua izan edo kontratu administratiboa izan.

Zuzendaritzak adjudikatu 
ahalko ditu ikasle 
taldeak, ikastetxearen 
probetxamendua eta 
antolaketa hobetuko 
lituzkeen beste 
inguruabar batzuk 
kontuan hartzen baditu.

DBH 1º 
ziklora sartu 
diren maisu-

maistren 
kidegoko 
irakasleak 

(19. artikulua)

•  Ziklora sartzeko bidea eman 
zien espezialitateko arloari 
dagozkion irakaskuntzak 
hartuko dituzte.

•  Arlo batean behar adina 
irakastordu izan ezean, 
jakintza esparru baten 
barruan bi (eta salbuespenez 
hiru) kurrikulum arlo edo 
ikasgai hartzen dituzten 
lanpostuak ezar daitezke.

Ekaineko klaustroan Zuzendaritzak taldeak esleituko 
ditu.
•  Lehentasun-ordena: deialdirik zaharrenekoak eta, 

antzinatasun horretan berdinketa izanez gero:
- Ikastetxean antzinatasun handiena.
- Norberaren Kidegoan antzinatasun handiena.
-  Norberaren Kidegoan sartzeko izandako hautapen 

prozeduran lortutako puntuaziorik handiena.

•  Ikasketaburuek, 
irakasleen ordutegia 
prestatuko dute 
eta erreklamazioak 
Ikuskapen 
Teknikorako 
Zerbitzuak ebatziko 
du 15 eguneko 
epearen barnean. 
Epea amaitzen 
bada ebazpen 
espresurik eman 
gabe erreklamazioa 
ezetsitzat joko da.

•  Mintegian 
adostasunik ez bada 
honako prozedura:
-  Lehenengo 

dagokionari, 
irakatsi nahi duen 
ikasgaiaren talde eta 
maila hautatuko du.

-  Ondoren, bigarren 
aukeratzea 
dagokionari, eta 
horrela hurrenez 
hurren, lehenengo 
itzulia osatu arte. 

-  Lehen itzulia 
osatuta, prozesua 
errepikatuko da 
ordutegia osatu edo 
denak esleitu arte.

Bigarren 
Hezkuntzako 
irakaslegoa 

(28. artikulua)

•  Hurbiltasun kurrikular 
handieneko edo 
espezializazio txikieneko 
antzeko ikasgaiak. 

•  Mintegi bakoitzak txanda 
(egunekoa edo gauekoa, 
goizekoa eta arratsaldekoa), 
eraikina(alboko 
ikasketaburuak izan ezik), eta 
irakasgai eta maila adostuko 
du. Adostasunik ez bada, 
“hautatze ordena” atala.

•  Maisu-maistren Kidegoko 
irakasleek DBH 1º ziklikoan 
irakatsiko du, Plastika eta 
Teknologia izan ezik. DBHn 
2-3 arlo gehitu daitezke. 

Zuzendaritzak ekaineko klaustroan orduen inguruan 
informatuko die mintegie.
•  Taldeen banaketa EOaren 41.5 artikuluaren arabera, 

KPBa kontuan hartuz eginen da. 

• Hautatzeko ordena:
1)  Ikastetxean behin-betiko destinoa duten katedradunak. 

2) a)  Espezialitateko titularrak, behin betiko destinoa 
ikastetxean izanik. 

b)  Lanbide Heziketako irakaslea, behin betiko destinoa 
ikastetxean izanik.

3)  Ikastetxean ordutegia osatzerik ez dutelako bertatik 
mugiarazi dituzten irakasleak. 

4)  Destino zain dauden irakasleak. 

5)  Azken oposizio-lehiaketa gainditu duten oposiziogileak.

6)  Zerbitzu bereziak.

7)  Aldi baterako kontratatuak, ikasturte hasierako 
jarraibideen arabera finkatuta:
a)  1. atala: antzinatasuna borondatezko eszedentzian 

izandako denbora kontutan hartu gabe. 
b)  2, 3 eta 4. atalak: norberaren kidegoan karrerako 

funtzionario gisa duten antzinatasuna, ez da 
kontuan hartuko borondatezko eszedentzian 
izandako denbora (lan-kontratu finkoaren dataren 
arabera funtzionarizatuta, zerbitzuaren lehen urtea 
kenduta). 

c)  1, 2, 3 eta 4. ataletan, antzinatasunean berdintasunik 
gertatuz gero, lehentasun ordena zehaztuko da 
ondoko irizpideak hurrenez hurren aplikatuz: 
- Ikastetxean antzinatasun handiena. 
- Kidegoan sartu zen urterik zaharrena.
- Puntuazio handiagoa hautaketa-prozeduran.

d)  5. atala: probak gainditu dituzten oposiziogileen 
ebazpenetan zein ordenatan agertzen diren.

e)  6 eta 7. atalak: Giza Baliabideen Zerbitzuko 
zerrendetan zein tokitan agertzen diren.
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Zerbitzu eginkizunak
44/2021, ekainaren 2koa, eta 340/2021 Ebazpena, abenduaren 23koa, (2022/2023 ikasturtea). 
Titularra den espezialitateen plazetan eskatu ahal izango da lanlekua.

Eginkizun mota Iraupena Dokumentazioa Konzesioa Oharrak

Interesatutako 
pertsonek 
eskatuak (Ikastetxe 
konkretuan 
esleituko da 
kargu publikorako 
hautetsia denean, 
eta batzordeak 
erabakitzen 
duen zentroan 
gainontzeko 
kasuetan)

1. Osasun 
arrazoiengatik.
2. Toki korporazioko 
kargudunak.
3. Adingutxikoen zaintza 
(lanlekua 50 Kmtara eta 
bikotekidea lanean edo 
kustodia bakarra).
4. Ohiz kanpoko 
egoerak (gaixotasun 
larria edo beste herri 
batean senitartekoa 
menpekotasun 
handiarekin).

Ikasturte 1, 
gehienez 
ondoz ondoko 
4 ikasturte 
senide baten 
gaixotasunaren 
kasuan.

Tipologiaren arabera:
1. Eguneratutako 
osasun txostena.
2. Toki-korporazio 
bateko kide dela 
egiaztatzen duen 
agiria.
3. Familia liburua.

• Errolda (12/31eko 
datarekin).
• Zinpeko 
deklarazioa.

4. Eguneratutako 
osasun txostena.

• Gaixo dagoen 
pertsonaren bizileku 
ziurtagiria.
• Gizarte 
Segurantzako edo 
gizarte-langileak 
emandako gaixo 
dagoen pertsonaren 
menpekotasun-maila 
adierazten duen 
ziurtagiria.

Eskudun 
organoa edo 
horretarako 
eratutako 
batzordea.

• 37/2014 F.D. 
(4. art).
• 340/2021 
Ebazpena,
abenduaren
23koa (2022/2023
ikasturtea) NAO
22. zb.
• Hemendik aurrera, 
pertsonalki abisatu 
ordez NAOen 
publikatuko da.

Antolakuntza 
arrazoiengatik
(Hezkuntza 
Departamenduak 
proposatuta)
Hautaketa 
irizpideak:
1. Zerbitzu 
denbora luzeagoa.
2. Sartze urtean 
aintzinatasuna.
3. Sartze puntuazio 
altuagoa.

• Ikastetxe berriak.
• Atzerriko hizkuntzen 
programak.
• Musikako goi mailako 
kontserbatorioan.
• Zuzendaritza 
karguengatik.
• Langileen behar 
espezifikoak behar bezala 
justifikatuta.

• Berariazko proiektu 
edo programetan 
(urteroko deialdi 
publikoa).

Gehienez 
2 ikasturte.

Deialdiaren 
ezaugarrien araberako 
memoria baten 
defentsa.

Horretarako 
eratutako 
batzordea.

44/2021 F.D. (2. art)
• Hemendik aurrera, 
pertsonalki abisatu 
ordez NAOen 
publikatuko da.

• CAPak.
• CREENA.
• EIBZ.

2 urte, 
3 gehiago luza 
daitekeena 
(guztira 5).

Memoria baten 
aurkezpena eta 
defentsa (notaren 
%50) eta baremoa 
(beste %50).

Horretarako 
eratutako 
batzordea.

44/2021 F.D. (3. art)
• Hemendik aurrera, 
pertsonalki abisatu 
ordez NAOen 
publikatuko da.

Eskaeraren aurkezpena: deialdia argitaratu ondoren 10 egun edo lekualdatze-lehiaketan behin betiko esleipena ondoren 
baliodun 3 egun arte (adingabekoen zaintza).

Uko egiteak: eskaeren aurkezpenaren epearen barnean, behin behineko erlazioa atera ondoren 3 egun arte edo behin 
betikoa atera ondoren 3 egun (adingabekoen zaintzaren kasuan). Behin esleitua, ezin izango da uko egin. Eskaerak Hezkuntza 
Departametuko Erregistroan, edo Erregistro Elektroniko bitartez.

Gurutzatutako zerbitzu eginkizunak
• Ikastetxean behin betiko plaza duten 
eta 2 urte baino gehiago daramatzaten 
funtzionarioak.
• Plazek izaera eta hornikuntza modu 
bera izan behar dute.

2 ikasturte 
gehienez

• Deialdiak ezartzen 
duena.
• Administrazioaren 
adostasun txostena.

Giza 
baliabideen 
zerbitzua

44/2021 F.D. (5. art)
• Hemendik aurrera, 
pertsonalki abisatu 
ordez NAOen 
publikatuko da.

Lanpostu hornikuntza
Zerbitzu 

eginkizunak

Klikatu

http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17139/Adjudicacion-de-destinos-provisionales-y-en-comision-de-servicios-del-personal-funcionario-docente-y-solicitud-de-reducciones-de-jornada-para-el-curso-2022-2023
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17139/Adjudicacion-de-destinos-provisionales-y-en-comision-de-servicios-del-personal-funcionario-docente-y-solicitud-de-reducciones-de-jornada-para-el-curso-2022-2023
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17139/Adjudicacion-de-destinos-provisionales-y-en-comision-de-servicios-del-personal-funcionario-docente-y-solicitud-de-reducciones-de-jornada-para-el-curso-2022-2023
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Ordezkapen irizpideak 2022-2023 ikasturtea

Haur Hezkuntzako tutoretza eta 
1, 2 eta 3 unitateko eskoletako 
irakasleak

Gutxienez 
2 egun eta 
gehienez 4 

(LET 
deialdiaren

arabera)

Ikastetxeak:
- Baja 1 baino gehiagorekin.
- Landa eskolak.
- Pirinio eremukoak.
-  LHko Formakuntza Zikloetako 

irakasleak.

3 edo 4 egun.

RGD, CBU, OLHB, ikasgela 
alternatibak, eta HB ikastetxeak

Batxilergoko 2. mailako 
irakasleak

Lehen Hezkuntzako tutoretzarekin, 
PT eta tutoretza duten espezialistak

4. egunean.
2. egunean baja aurreikusita 
zegoen kasuetan.

HEO, PMAR eta PROA eta OLH 
eta CEPeko eremuak

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 
gainontzeko irakasleak

7. egunean.
4. egunean baja aurreikusita 
zegoen kasuetan.

2022/2023 ikasturteko ordezkapenak tramitatzeko prozedura

1. Zuzendaritzak ordezkapena EDUCA bidez eskatu behar du edo planificacionrheducacion@navarra.es.

2.  Baja bideratzeko, baja partea mezu elektronikoz bidali behar da (eskaneatuta edota irudi artxibo gisa) 
ondorengo helbide elektronikora: bajaseducacion@navarra.es edo erregistro elektroniko orokorraren bidez 
(gehienez hiru egun falta izan denetik).

Bestalde, baja partea posta bidez, modu presentzialaz edota erregistroz igorri behar da.

3. Programatutako ez-egoteak beti ordezkatuko dira.

4. Parteak helarazteko:

-  Gizarte Segurantzakoa bada: Osasunbideak zehazten duen maiztasunarekin.

-  Mufacekoa bada: hamabostean behin edo hilean behin, medikuak dionaren arabera (MUFACEko formularioa)

5.  Altaren egiaztagiria lanera itzultzen den egunean aurkeztuko zaio zuzendaritzari, gehienez hurrengo 24 
orduetan, ematen denetik zenbatzen hasita. Jatorrizko parteak posta arruntez edo aurrez aurre bidaliko dira 
Hezkuntza Departamentura (alta eman eta hurrengo egunean hasiko da lanean ikastetxean).

Funtzionarioen lanpostu-trukatzeak
1364/2010 Errege Dekretua, estatu mailako lekualdatze-lehiaketak arautzen dituena (6. xedapen gehigarria)

1.  Ezohiko plaza trukatzeak ondorengo baldintzak 
betetzen dituztenak dira:

a) Trukatzen diren plazetan behin betiko plaza izatea.

b)  Plaza horietan gutxienez 2 urteko behin betiko 
zerbitzuak egiaztatzea.

c)  Izaera eta hornikuntza modu berdintsua duten 
lanpostuak.

d)  Trukatzen diren plazen artean zerbitzu urte aldea 
gehienez 5ekoa izatea.

e)  Plaza bakoitzaren unitate administratiboarengandik 
adostasun txostena.

2.  Hezkuntza administrazio ezberdinen menpe 
daudenean, batera baimendu behar dira.

3.  10 urteko epean ezin izango da beste plaza bat 
trukatzeko baimendu.

4.  Baten bati jubilatzeko 10 urte baino gutxiago falta 
bazaizkio ezin izango da baimendu.

5.  Hurrengo 2 urteetan eszedentzia edo borondatezko 
jubilazio bat gertatuz gero, efekturik gabe utziko da.

6.  Plazan 2 urteko gutxieneko zerbitzua egiaztatu arte ezin 
izango da postuen hornikuntza lehiaketan parte hartu.

Zentroen funtzionamendua

mailto:planificacionrheducacion%40navarra.es?subject=
mailto:bajaseducacion@navarra.es
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Aniztasunari erantzutea

Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna (Foru Agindua 86/2018, irailak 14koa)

Gehiengo ratioak

HH eta LH 25 LHko Form. Zikloak 20 GM Sartzea 30 CEP 10

DBH 30 OLH 14 PILE 10 EU 5

Batxilergoa 33 IEHP 12 (10 ordu 4.en Aplik.) ELH 10 (8 maila anitzekoa) CBU 7 (9ra igo daiteke)

Landa eskoletako ratioak

Haur Hezkuntza 3 maila bateratu 14 2 maila bateratu 16

Lehen Hezkuntza 2 kurtso 16 3 kurtso 14 4 edo 5 kurtso 12 6 kurtso 10

Etapen arteko ikasgela 
mistoetarako

2 etapa
2 maila 14

2 etapa
3 maila 12 2 etapa 5 maila 10 eta laguntza irakaslea 

1/2 lanaldian

Hezkuntza Premia Bereziak eta 2 urteko Curriculum-egokitzapen Esanguratsua duten ikasleek bikoitza balioko dute. 
Ohiko eta ezohiko matrikula egiteko momentuan bikoizketak automatikoak izango dira. Ondoren, zentroari hezkuntza 
eskaintza bat proposatuko zaio, Itunaren Jarraipenaren Batzordeak bikoizketak aztertuz zentroa eta Departamentuaren 
arteko adostasunik egon ez bada.

Laguntza irakasleak

HH-ko 
2. zikloa

3-4 
unitate

18-22: irakasle 1/2 5-6 
unitate

18-22: irakasle 1 7-11 
unitate

18-20: 1/2 irak. 12 unitate 
edo gehiago

> 18: 2,5 irakasle

> 22: irakasle 1 > 22: 1,5 irakasle > 20: irakasle 1 > 22: 3 irakasle

Haur eta Lehen 
Hezkuntza

%10-20 HLBPI Irakasle 1 %20-30 HLBPI 1,5 irakasle %30 HLBPI 2 irakasle.

Hezkuntza laguntzako irakasleek edo/eta ikastetxeak bere autonomia pedagogikoa eta antolamenduzkoa 
baliatuz erabakitzen duen espezialitateko irakasleek beteko dituzte, behin betiko lanlekua ikastetxean duten 
Gutxiengo Kulturaleko irakasleei kalterik eragin gabe. D, A edo/eta G ereduak dituzten ikasketxeetan, D, A 
edo/eta G ereduak zein bere kasa aztertuz aplikatuko dira laguntzak.

DBH 1., 2., 3. 16-20 ikasle 4 ordu >20 ikasle 6 ordu >20 ikasle eta %20-30 HLBPI Beste 2 ordu

HLBPI % 30etik goitikoa bada, 3 ordu esleituko dira talde bakoitzeko.

Aniztasunari 
Erantzutea

Klikatu

Nafarroako 
Hezkuntza Bereziko 
Baliabide Zentroa 

(NHBBZ)

Klikatu

Bizikidetzarako 
Aholkularitza

Klikatu

Hezkidetza

Klikatu

Nafarroa
Joaquin Beunza, 4-6 behea • 31014 Iruñea 
W 948 21 23 55
nafarroa@steilas.eus Lege-gordailua: DL NA 2403-2015.www.steilas.eus
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