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AGINTARIAK ETA LANGILERIA
Oposaketak eta lehiaketak
HEZKUNTZA SAILA

4659
AGINDUA, 2020ko urriaren 23koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita 

Hezkuntza Administrazioaren zerbitzura dauden ikuskatzaileen kidegoetako funtzionarioen 
eta Hezkuntzako ikuskatzaileen estatu mailako lekualdatze-lehiaketarako deialdia, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioari atxikitako Hezkuntzako Ikuskatzailetzako lanpostuak 
betetzeko.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 6.3 xedapen gehigarrian eza-
rritako aurreikuspenen arabera, urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuak, Hezkuntzari buruzko 
maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan bildutako irakasleen kidegoetako funtzionarioen arteko 
estatu mailako lekualdatze-lehiaketak eta haiek bete beharreko plazen beste hornikuntza-pro-
zedura batzuk arautzen dituenak, betebehar bat ezartzen die Hezkuntza Administrazioei, hau 
da, bi urtez behin estatu mailako lekualdatze-lehiaketak iragartzea. Lehiaketa horietan karrerako 
funtzionario diren irakasle guztiek parte hartu ahal izango dute, dena dela dagokien Hezkun-
tza Administrazioa edo sartzeko bide eman diena, baldin eta horretarako eskakizunak betetzen 
badituzte, betiere. Hala, interesdunek lehiaketa guztietan parte hartu ahal izango dute ekin-
tza bakarraren bitartez, eta, horien ebazpenaren ondotik, destino bakarra lortuko dute kidego 
bakoitzean.

EFP/942/2020 Aginduaren bidez ezartzen da zer prozedura-arau aplikatuko den Hezkuntzari 
buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan –Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeari buruzko 
abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak aldatua– bildutako irakasleen kidegoetako funtziona-
rioentzat 2020-2021 ikasturtean iragarri behar diren estatu-mailako lekualdatze-lehiaketetan.

Horrenbestez, aipatutako araudian xedatuaren babesean eta Hezkuntzako Ikuskatzailetzan 
lanpostu hutsak daudenez, hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

1.– Hezkuntza Administrazioaren zerbitzura dauden ikuskatzaileen kidegoetako funtzionarioen 
eta seigarren, zazpigarren eta zortzigarren oinarrietako egoeretan dauden Hezkuntzako ikuska-
tzaileen estatu mailako lekualdatze-lehiaketarako deialdia egiten da.

2.– Deialdi hori arautuko duten oinarriak onartzea.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ondorioak.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera 
izango ditu ondorioak.
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AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.

Agindu honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako 
sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegian, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian argitaratu eta biharamgunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urriaren 23a.

Hezkuntzako sailburua,
JOKIN BILDARRATZ SORRON.
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I. eranskina.– Ikastetxeen zerrenda.

II. eranskina.– Merezimenduen baremoa.

III. eranskina.– Eskabidea.

OINARRIAK

I. KAPITULUA

OINARRI OROKORRAK

Lehenengoa.– Deialdia.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioko Ikuskatzaileen eta Hezkuntza 
Administrazioaren zerbitzura dauden Ikuskatzaileen kidegoetako karrerako funtzionarioen estatu 
mailako lekualdatze-lehiaketarako deialdia iragartzen da.

2.– Lehiaketa honetan, xedapen hauek bete behar dira: Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 
2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeari buruzko abenduaren 9ko 8/2013 Lege 
Organikoak aldatua; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onar-
tzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua; Funtzio Publikoa Eraldatzeko 
Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, aipatutako estatutuaren arau bidezko garapena 
eman arte indarrean jarraitzen duten artikuluetan; Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz 
kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legea; urriaren 
29ko 1364/2010 Errege Dekretua, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan 
bildutako irakasleen kidegoetako langile funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze-lehiake-
tak eta haiek bete beharreko lanpostuen beste hornikuntza-prozedura batzuk arautzen dituena; 
abenduaren 11ko 343/2001 Dekretua, Hezkuntzako ikuskatzaile lanpostuetarako hizkuntza-eska-
kizunak eta eskakizun horien derrigortasuna esleitzeko araubide berezia ezartzen duena; 
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azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien 
arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko mailekin 
baliokidetzekoa; EFP/942/2020 Agindua, 2020-2021 ikasturtean zehar deitu behar diren estatu 
mailako lekualdatze-lehiaketetan aplikatzekoak diren prozedurazko arauak ezartzen dituena.

Bigarrena.– Eskaintzen diren lanpostuak.

1.– Lehiaketa honetan eskaintzen diren lanpostuak behin-behinean eta behin betiko finkatuko 
dira Langileen Kudeaketarako zuzendariaren ebazpen baten bidez. Behin-behinean, destinoen 
behin-behineko esleipenaren ebazpena eman baino lehen finkatuko dira, eta, behin betiko, destinoak 
behin betiko esleitzeko ebazpena eman baino lehen. Ebazpen horiek argitaratuko dira Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ 
webgunean eta http://www.irakasle.eus webgunean

2.– Eskaintzen diren lanpostuen artean sartuko dira 2020ko abenduaren 31n dauden lanpostu 
hutsak eta lehiaketaren ebazpena ematean geratzen direnak. Gainera, nahitaezko erretiroen 
ondorioz 2020-2021 ikasturtearen amaierara arte sortzen diren lanpostu hutsak ere sartu ahalko 
dira. Batzuk zein besteak hezkuntza-plangintzan haien funtzionamenduaren jarraitutasuna aurrei-
kusita dagoenean eskainiko dira, eta ikastetxe berean irakasleen egonkortasunerako ezartzen 
diren irizpideen arabera.

3.– Hutsik geratzen diren lanpostuen definizioan akatsen bat gertatzen bada edo eskolako plan-
gintzan aurreikusi gabeko jarraitutasuna duen lanposturen bat bada, dagokion akatsen zuzenketa 
argitaratuko da.

II. KAPITULUA

ESKAKIZUNAK ETA PARTE HARTZEAREN EZAUGARRIAK

Hirugarrena.– Eskakizunak.

1.– Deialdi honetan parte hartu ahalko dute lehenengo oinarrian aipatzen diren eta urriaren 29ko 
1364/2010 Errege Dekretuaren 10. artikuluan jasotako eskakizunak betetzen dituzten langileek –
zeinaren bidez arautzen baitira Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan 
bildutako irakasleen kidegoetako funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze-lehiaketak eta 
haiek bete beharreko lanpostuen beste hornikuntza-prozedura batzuk–, bai eta deialdi honetan 
oro har aipatzen direnek ere.

2.– Eskabideak aurkezteko epea amaitzerako bete beharko dira eskakizun horiek, eta lanpos-
tua jabetzan hartu arte eutsi beharko zaie.

Laugarrena.– Parte-hartzearen ezaugarriak.

1.– Parte-hartzea nahitaezkoa izango da zazpigarren eta zortzigarren oinarrian jasotako 
egoeretan.

2.– Parte-hartzea borondatezkoa izango da seigarren oinarrian jasotako egoeretan.

Bosgarrena.– Hizkuntza-eskakizuna.

1.– Hurrengo apartatuan jasotako salbuespenarekin, derrigortasun-data beteta daukaten 
hizkuntza-eskakizundun lanpostuak eskatzeko, ezinbestekoa izango da lanpostuari dagokion hizkun-
tza-eskakizuna egiaztatuta izatea, Hezkuntzako ikuskatzaile lanpostuetarako hizkuntza-eskakizunak 
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eta eskakizun horien derrigortasuna esleitzeko araubide berezia ezartzen duen abenduaren 11ko 
343/2001 Dekretuan xedatuaren arabera, edo, bestela, Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu 
eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Batera-
tuko mailekin baliokidetzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan (uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuak 
aldatua) aipatutako tituluak edo hizkuntza-ziurtagiriak edukitzea.

2.– Ez da eskakizun, titulu edo akreditazio baliokiderik egiaztatu behar, baldin eta egiazta-
tzen bada 47/2012 Dekretuaren –apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzen 
eta euskarazko tituluekin eta ziurtagiriekin egiaztatzeko salbuespenak ezartzen dituena– 2. eta 
3. artikuluetan aurreikusitako salbuespenak gertatzen direla, dekretu horretan ezarritako eran.

III. KAPITULUA

BORONDATEZKO PARTE-HARTZEA

Seigarrena.– Borondatezko parte-hartzea.

1.1.– Deialdi honetan eskaintzen diren lanpostuetan borondatez parte hartu ahal izango dute 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari atxikita dauden karrerako funtzionarioek, baldin eta jarraian 
adierazten diren egoeretako batean badaude:

a) Zerbitzu aktiboan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari atxikitako Hezkuntzako Ikuskatzai-
letzako lanpostuetan behin betiko destinoarekin, baldin eta, aurtengo ikasturtearen amaierarako, 
gutxienez bi urte iragan badira behin betiko azken destinoaz jabetu zirenetik.

b) Aitortutako zerbitzu berezietan, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailari atxikitako 
Hezkuntzako Ikuskatzailetzako lanpostuetan, baldin eta, aurtengo ikasturtearen amaierarako, 
gutxienez bi urte iragan badira behin betiko azken destinoaz jabetu zirenetik.

c) Aitortutako borondatezko eszedentzia mota ezberdinetan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hezkuntza Sailari atxikitako Hezkuntzako Ikuskatzailetzako lanpostuetan.

Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu Publi-
koaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 89.1 artikuluko a) eta b) apartatuetan 
aurreikusitakoaren arabera, norbere edo familiaren interesagatik borondatezko eszedentzian dau-
den funtzionarioek, ikasturte honen amaierarako, eszedentziara igaro zirenetik bi urte iragan izana 
ezinbesteko izango dute parte hartu ahal izateko.

d) Aitortutako eginkizun-gabetzean, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailari atxikitako 
Hezkuntzako Ikuskatzailetzako lanpostuetan, betiere aurtengo ikasturtea amaitzen denean egin-
kizun-gabetzeko diziplina-zigorraren iraunaldia bukatu bada eta gutxienez urte bi pasatu badira 
behin betiko azken destinoaz jabetu zirenetik.

1.2.– 1.1 apartatuan aipatzen diren parte-hartzaileek, era berean, gainerako Hezkuntza Admi-
nistrazioek egindako deialdiei dagozkien lanpostuak eska ditzakete, bakoitzaren oinarrietan 
ezarritako irizpideei jarraikiz.

2.– Beste Hezkuntza Administrazio batzuei atxikitako funtzionarioak:

Deialdi honi dagozkion plazak eskatu ahalko dituzte beste Hezkuntza Administrazio batzuei 
atxikitako funtzionarioek, baldin eta betetzen badituzte agindu honetan ezarritako eskakizunak eta 
baldintzak. Eginbehar izango da funtzionario horiek lehenengo behin betiko destinoa lortu izana 
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hautatuak izan ziren deialdiko Hezkuntza Administrazioaren kudeaketa-eremuan, non eta deialdi 
horretan ez den ezartzen eskakizun hori bete beharra.

Eskabide-ereduaren arabera eta beren destinoari dagokion Hezkuntza Administrazioak egin-
dako deialdian zehazten den organoari egin beharko diote parte hartzeko eskabidea langile horiek.

IV. KAPITULUA

NAHITAEZKO PARTE-HARTZEA

Zazpigarrena.– Nahitaezko parte-hartzea.

1.– Lehiaketa honetan nahitaez parte hartu behar dute jarraian adierazten diren egoeretako 
batean dauden funtzionarioek:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailari atxikitako Hezkuntzako Ikuskatzailetzako 
lanpostuetan 2020-2021 ikasturtean behin-behineko destinoa duten funtzionarioek.

Lehiaketa honetan parte hartuko ez balute, edo, parte hartuta ere, nahikoa lanpostu huts eska-
tuko ez balute, ofizioz eman ahalko zaie behin betiko destinoa Hezkuntzako Ikuskatzailetzako 
zentroetan, behin-behineko jarduna duten lurralde historikoko ikastetxeetan, I. eranskinean Ikus-
katzailetza zentroak argitaratuta dauden hurrenkerari jarraituz.

b) Eszedentziatik edo destinoko behin betiko lanpostua galtzea eragin dion eginkizun-gabe-
tzetik etorrita, deialdi hau argitaratzen den eguna baino lehen, zerbitzu aktibora itzuli diren eta 
itzulera hori dela-eta Hezkuntza Sailaren kudeaketa-eremuren batean behin-behineko destinoa 
lortu duten funtzionarioek.

Lehiaketa honetan parte hartuko ez balute, edo, parte hartuta ere, nahikoa lanpostu huts eska-
tuko ez balute, behin-behineko jarduna izan duten lurralde historikoan dauden ikastetxeetan eman 
ahalko zaie ofizioz behin betiko destinoa, I. eranskinean Ikuskatzailetza zentroak argitaratuta dau-
den hurrenkerari jarraituz, edo bestela, destinoa eman zain geratuko dira.

c) Nahitaezko eszedentzian edo destinoko lanpostua galtzea eragin dion eginkizun-gabetze 
irmoan dauden funtzionarioek, zigorra bete eta gero behin-behinean itzultzerik lortu ez badute, eta 
egoera hori aitortu bazaie Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailari atxikitako ikastetxeren 
batean.

Lehiaketa honetan parte hartzen ez badute edo, parte hartu arren, behar beste lanpostu eskatzen 
ez badute eta, hala, behin betiko destinorik lortzen ez badute, borondatezko eszedentzian geldi-
tuko dira, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako 
Errege Dekretuaren 89.1.a) artikuluan aurreikusten den moduan.

d) Behin betiko destinoa galdu duten funtzionarioek, epaia betetzeagatik edo errekurtsoari 
emandako ebazpena betetzeagatik, edo behin betiko betetzen zuten lanpostua ezabatu zaielako.

Parte hartuko ez balute, ofizioz esleitu ahal izango zaie behin betiko destinoa, behin-behinean 
zerbitzuak ematen dituzten lurralde historikoaren barruan, galdegiten diren eskakizunak betetzen 
dituzten lanpostuetan jarduteko, I. eranskinean argitaratutako ikuskapen-zentroen hurrenkerari 
jarraituz, kasuaren arabera.
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e) Behin betiko lanpostua galduta, beren kidegoan zerbitzu aktiboan mantenduz administrazioko 
beste lanpostu batzuk izatera pasa ziren funtzionarioek, hura utzi eta behin-behineko destinoa 
lortu badute gaur egun Hezkuntza Sailari atxikitako lanpostuetan, betiere.

Lehiaketa honetan parte hartuko ez balute, edo, parte hartuta ere, nahikoa lanpostu huts eska-
tuko ez balute, ofizioz eman ahalko zaie behin betiko destinoa Hezkuntzako Ikuskatzailetzako 
zentroetan, behin-behineko jarduna duten lurralde historikoko ikastetxeetan, I. eranskinean Ikus-
katzailetza zentroak argitaratuta dauden hurrenkerari jarraituz.

Zortzigarrena.– Praktiketako funtzionarioen parte-hartzea.

1.– Lekualdatze-lehiaketa honetan parte hartu beharko dute hezkuntzako sailburuaren 2019ko 
azaroaren 14ko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozeduran praktiketako funtzionario izen-
datutako pertsonek, baita deitzen diren hurrengoetan ere, harik eta autonomia-erkidego honetan 
behin betiko lehen destinoa lortu arte.

2.– Karrerako funtzionarioei destinoak esleitu ondoren esleituko zaizkie destinoak pertsona 
horiei. Horretarako, kontuan hartuko da Hezkuntzako sailburuaren 2020ko abuztuaren 19ko Agin-
duaren (abuztuaren 28ko EHAA) IV. eranskinean agertzen den hurrenkera-zenbakia. Agindu 
horren bidez izendatu ziren praktiketako funtzionario, eta, beraz, ez dute merezimenduen egiaz-
tagiririk aurkeztu behar.

3.– Eskabidea aurkezten ez dutenei edo, aurkeztu arren, behar adina plaza eskatzen ez dute-
nei, praktikaldia egiten ari diren lurralde historikoko ikuskaritza-zentroetan esleituko zaie behin 
betiko destinoa edo, hori ezinezkoa bada, ikuskaritza-zentroetan, agindu honen I. eranskinean 
agertzen den hurrenkeraren arabera.

4.– Zortzigarren oinarri honetan aipatzen diren pertsonak, aurreko apartatuetan ezarritakoa-
ren arabera behin betiko destinoa lortzen ez badute, behin-behineko destinoan geratuko dira 
2020-2021 ikasturtean praktikaldia egin duten edo zerbitzuak egin dituzten lurralde historikoan.

5.– Dena den, dagokien destinoa, praktikaldia gainditu eta karrerako funtzionario izendatu iza-
nak baldintzatuko du.

V. KAPITULUA

HERRI EDO BARRUTI BATERAKO LEHENTASUN-ESKUBIDEA

Bederatzigarrena.– Egoerak eta baldintzak.

Herri edo barruti bateko ikastetxeetan behin betiko destinoa lortzeko lehentasun-eskubidea 
izango dute jarraian adierazten diren egoeraren batean dauden eta ezarritako baldintzak betetzen 
dituzten parte-hartzaileek, zerrendan jasota dauden hurrenkeran:

a) Ikastetxe batean betetzen zuten behin betiko lanpostua ezabatu edo aldatzen denean, beste 
behin betiko destino bat lortu arte, lehentasun-eskubidea izango dute lanpostu bat lortzeko plaza 
edo lanpostua ezabatu den herri bereko beste ikastetxe batean edo, hala badagokio, lanpostua 
ezabatu den ikastetxea dagoen barrutiko beste ikastetxe batean.

b) Administrazio Publikoan beste lanpostu bat betetzera pasa direnek, behin betiko betetzen 
zuten irakasle-lanpostua galduta, eta azken lanpostua utzi badute, betiere.



218. zk.

2020ko azaroaren 4a, asteazkena

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2020/4659 (26/8)

c) Familiarteko edo seme-alabak zaintzeko borondatezko eszedentzia eskuratu ostean –urriaren 
30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 89.1.c) artikuluan aurreikusia–, betetzen zuten 
behin betiko lanpostua galdu dutenek aplikatu beharreko araudiak zehaztutako lanpostua gorde-
tzeko aldia amaitzeagatik, eta zerbitzu aktibora itzuli nahi badute edo behin-behinean itzuli badira.

d) Betetzen zuten behin betiko lanpostua galdu dutenek, epaia bete beharra edo adminis-
trazio-errekurtsoaren ebazpena bete beharra dela-eta.

e) Ezintasun iraunkorraren ondorioz erretiro aitortuta eduki ondoren, zerbitzu aktiborako birgaitu 
diren funtzionarioek.

Karrerako bi funtzionario edo gehiago daudenean aurreko apartatuetan adierazitako egoeran, 
merezimenduen baremoa aplikatzean puntuazio altuena lortzen duenari esleituko zaio lanpostua. 
Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, baremoaren apartatu bakoitzeko puntua-
zio altuenari begiratuz eta apartatuek baremoan duten hurrenkera kontuan hartuz ebatziko da, 
hurrenez hurren. Hala ere, berdinketak bere horretan jarraitzen badu, azpiapartatuetan lortutako 
puntuak hartuko dira aintzat, baremoan agertzen diren hurrenkerari jarraituz. Bi kasuotan, apartatu 
bakoitzean kontuan izango den puntuazioa ezin izango da izan baremoan apartatu bakoitzerako 
finkatutako puntuaziorik altuena baino handiagoa, ezta, azpiapartatuen kasuan, azpiapartatu horiei 
dagokien apartatuak daukan puntuaziorik altuena baino handiagoa ere. Irizpide horiek aplikatzean 
azpiapartatu bat edo gehiago sartuta dauden apartatuaren puntuaziorik altuenera iristen bada, 
ez dira kontuan izango gainerako azpiapartatuetako puntuazioak. Beharrezkoa balitz, berdinketa 
apurtzeko irizpide gisa erabiliko dira kidegoan sartzeko erabili zen hautazko prozeduraren urtea 
eta aukeratua izateko lortu zen puntuazioa.

Apartatu honetan adierazitako egoeretan egonda lehentasun-eskubideaz baliatu nahi duten 
funtzionarioek, kidegoan behin betiko destinoa izan zuten azken herri edo barrutirako erabili ahal 
izango dute.

Herri edo barruti baterako lehentasun-eskubideren batez baliatzen diren irakasleek hau adierazi 
beharko dute parte hartzeko eskabidean:

1) «Herri edo barruti baterako lehentasun-eskubidea baliatuz gero bete beharrekoa» epigrafean, 
eskubidea erabili nahi den herri edo barrutiaren kodea adierazi behar da, bai eta lehentasun-esku-
bidea izateko arrazoia ere.

2) Jarraian, eskubide horretaz baliatzeko espezialitatearen (plaza-mota) + hizkuntza-eska-
kizunaren (bertako hizkuntza) kodea ezarriko da. Lehentasun hori kontuan hartuko da herria, 
espezialitatea eta hizkuntza-eskakizuna/derrigortasun-data erreserbatzeko.

3) Ikastetxe jakin bat lortzeko, lehentasun-ordenaren arabera, «Eskatzen diren plazak» 
idazpuruan, eskubidez dagozkion herriko ikastetxe guztiak adierazi behar dira, eta, barrutiko 
lehentasun-eskubidea izanez gero, aukeran eskatutako herrietako ikastetxe guztiak, herriak bloke 
homogeneotan multzokatuta. Herriaren kodea bakarrik adieraziz gero, lanpostuak hutsik dituz-
ten bertako edozein ikastetxetan emango zaio destinoa. Aitzitik, ez baditu eskatzen eskubidez 
dagozkion herriko ikastetxe guztiak, edo, barrutiko lehentasun-eskubidea izanda, aukeran eskatu-
tako herrietako ikastetxe guztiak, lanpostu hutsak dituzten herri horietako gainerako ikastetxeetan 
eman ahal izango zaio destinoa, I. eranskinean jasotako zerrendaren hurrenkeran.

Herri edo barruti bateko lehentasun-eskubideaz baliatuta, herri, espezialitate eta hizkuntza-eska-
kizunaren erreserba lortu ostean, lekualdatze-lehiaketan lehentasun-eskubiderik gabe parte 
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hartzen duten gainerakoen arabera lortuko dute destinoa ikastetxe jakin batean, baremoan lortu-
tako puntuazioaren arabera.

VI. KAPITULUA

PARTE HARTZEKO ESKABIDEAK

Hamargarrena.– Eskabideak.

Parte-hartzaileek eskabide bakarra aurkeztuko dute, III. eranskinean ageri den ereduaren 
arabera.

1.– Lekualdatze-lehiaketan parte hartzeko, borondatez (seigarren oinarria) zein nahitaez (zazpi-
garren eta zortzigarren oinarriak), irakasle-gunean eskuragarri dagoen eskabide elektronikoa bete 
beharko da. Hara sartzeko, http://www.irakasle.eus helbidea erabiliko da, eta, ondoren, erabil-
tzailea eta irakasleen posta elektronikoaren (irakasle.eus) pasahitza idatziko dira, edo, hori eduki 
ezean, NAN zenbakia eta aipatu gunera sartzeko pasahitza. Sartzeko pasahitza ahaztuz gero, 
aipatutako helbidean hori berreskuratzeko bidea aurki daiteke, «Pasahitza eskuratu (edo berres-
kuratu)» apartatuan.

Pasahitza sartu ostean, Ikuskatzaileen Lekualdatze-lehiaketak – Onarpen-eskabidea gunera jo 
behar da.

2.– Eskabidea osorik bete ondoren, sinatu eta eskaneatu egin beharko da, https://
irakaslegunea.euskadi.eus helbidean aurkezteko. Ondoren, merezimendu bat edo batzuk balo-
ratzea nahi baduzu, «Alegazio-orria eta merezimenduen aurkezpena» izeneko inprimakia bete 
beharko duzu. Inprimaki hori www.irakasle.eus web-orrian jasoko da, eta hamabigarren oinarriko 
2. apartatuan adierazitako lekuetan aurkeztu beharko dituzu dokumentuak.

3.– Lanpostu-eskabideak «Eskatzen diren lanpostuak» idazpuruan adieraziko dira; ikastetxe 
eta/edo herri jakin baterako egin daitezke, eta bi modalitateak bateragarriak dira. Azken kasu 
horretan, lanpostu hutsa edo erresulta duen herriko lehen ikastetxea esleituko da, oinarri hauen 
I. eranskinean adierazitako hurrenkera berean. Lanpostu-eskabide bakoitza zentroaren eta/edo 
herriaren, espezialitatearen, bertako hizkuntzaren (hizkuntza-eskakizuna) gehiketa/konbinazioa-
ren emaitza da.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailari atxikitako karrerako funtzionario irakas-
leek beste Hezkuntza Administrazio batzuek egindako deialdietako lanpostuak eskatu ahal izango 
dituzte deialdi horiek ezartzen dituzten irizpideei jarraikiz, betiere haien lehengo behin betiko des-
tinoa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kudeaketa-eremuan lortu badute, salbu eta sartu 
zireneko deialdiak ez dienean ezartzen eskakizun hori bete beharra.

Langile horiek lehentasunaren arabera eskatuko dituzte lanpostuak, eskuratu nahi dituzten 
herrien edo zentroen kodeak eta lanpostu motarenak (espezialitatea) nahiz bertako hizkuntza-
renak (hizkuntza-eskakizuna) ezarriz, agindu honen eranskinetan agertzen diren moduan, eta, 
beharrezkoa izatekotan, deialdia egiten duten beste hezkuntza administrazio batzuen lekual-
datze-lehiaketen deialdien eranskinetan ageri diren bezala.

5.– Eskabideak oinarri hauen I. eranskinean ageri diren ikuskatzailetza zentroetan egin 
beharko dira.

6.– Edonola ere, zehazki parte-hartzaileek eskabideetan adierazitako kodeei dagozkien lanpos-
tuak eskatu direla hartuko da kontuan. Eskabideetako kodeak ez badira existitzen, osatu gabeak 
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badira edo bat ez badatoz langile parte-hartzaileak eska ditzakeen lanpostuekin, baliogabetu 
egingo dira. Aurreko arrazoiengatik eskabide guztiak baliogabetuko balira, lehiakidea destinoen 
esleipenetik baztertuko litzateke, hargatik eragotzi gabe deialdi honetan destinoa ofizioz eslei-
tzeko aurreikusten diren egoerak.

7.– «Adingabearen babesa» izeneko apartatua bete beharko dute eskabidean lehiakideek, delitu 
hauetakoren bategatik epai irmoaren bidez zigorrik ez dutela jaso egiaztatzeko: sexu-askatasun 
eta -osotasunaren aurkako delituak –sexu-erasoa eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionis-
moa eta sexu-probokazioa, prostituzioa, sexu-esplotazioa eta adingabeak galbidean jartzea– eta 
gizakien salerosketagatiko delituak. Apartatu hori betetzen duenean, izangaiak adieraziko du 
ea baimena ematen dion Hezkuntza Sailari, hautatua izanez gero, 1/1996 Lege Organikoaren 
13.5 artikuluan adierazitako ziurtagiria eskuratzeko bere izenean. Baimenik ematen ez badio eta 
esleipenduna bada, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, 
delitu horiengatik zigorrik jaso ez duela egiaztatzen duena.

Dena den, baimena lehenago eman dutenei ez zaie apartatu hau erakutsiko eskabidean.

Hamaikagarrena.– Merezimenduak eta aurkeztu beharreko beste dokumentu batzuk alegatu 
eta egiaztatzea.

1.– Laugarren apartatuan jasotako kasuan izan ezik, lehiakideak «Merezimenduak alegatzeko 
eta egiaztatzeko orria» bete eta aurkeztu beharko du, eta, orri horretan aipatuko ditu merezimendu 
puntuagarri guztiak, bakoitzari dagokion II. eranskineko (merezimenduen baremoa) epigrafe zeha-
tza adierazita. Horrez gain, dagokion epigrafean adierazitako egiaztagiriak erantsiko ditu, salbu eta 
epigrafe horrek berariaz adierazten badu merezimendua ofizioz zenbatuko dela eta merezimendu 
hori eskatzaileari dagokion Langileen Erregistroan jasota badago; horretarako, 3. apartatuan 
adierazi bezala erregistroan jasota dagoela egiaztatu beharko du eskatzaileak. Merezimendua 
Langileen Erregistroan jasota ez badago, aipatutako orrian alegatu beharko du, eta merezimendu 
horren egiaztagiriak aurkeztu. Hamabigarren oinarriaren 2. puntuan adierazten da non aurkeztu 
behar diren dokumentuak.

2.– Argitalpenei dagokienez (4.1 apartatua), jatorrizko alearen ordez, azalaren kopia eta argital-
penaren lehen 3 orrialdeak aurkeztu ahal izango dira, baita ISBNaren datuak agertzen diren orria 
ere. Beharrezkoa izanez gero, argitalpena geroago eskatuko da.

3.– Langileen Erregistroan dagoen informazioa kontsultatzeko, honako helbide honetara jo 
beharko da: www.irakasle.eus (sartu erabiltzailea eta pasahitza) – Espediente pertsonala. Eta, 
ondoren, honako apartatu hauek kontsultatu ahalko dira:

Zerbitzu-orria.

Tituluak.

Ikastaroak.

Zuzendaritza-karguak.

4.– Praktikak egiten ari diren funtzionarioek ez dute aurkeztu beharko merezimenduak alegatu 
eta egiaztatzeko dokumenturik.

5.– Gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean emandako dokumentuekin batera, 
dagokion itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofi-
zialetako batean, dagokion kontsulatuak edo bulego diplomatikoak zinpeko edo baliozkotutako 
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itzultzaile batek egina. Salbuespen izango dira Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bate-
ratuko mailak egiaztatzen dituzten hizkuntza-ziurtagiriak eta titularren argitalpenak.

6.– Edonola ere, Administrazioak behar diren azalpen eta dokumentuak eskatu ahal izango 
dizkie lehiakideei, merezimenduei dagokienez sortutako zalantzak eta erreklamazioak ebazteko.

Eskatzaileak izango dira aurkeztutako dokumentuen egiatasunaren erantzuleak. Dokumentu-
ren bat faltsua bada edo manipulatuta badago, parte-hartzaileak deialdi honetan parte hartzeko 
eskubidea galduko du, bestelako erantzukizunak alde batera utzi gabe.

7.– Parte-hartzaileek eskubidea izango dute aurkeztu dituzten jatorrizko dokumentuak 
berreskuratzeko (II. eranskineko 4.1 apartatuan –«Argitalpenak»– barematzeko aurkeztutako 
dokumentuak). Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak zehazten duen lekuan eta epean jaso ahal 
izango ditu, lekualdatze-lehiaketa amaitu ondoren, betiere parte-hartzaileren batek errekurtso-
rik aurkezten ez badu; halakorik egingo balu, egiaztapen edo froga gisa atxiki ahal izango dira 
dokumentuak.

Hamabigarrena.– Eskabideak formalizatzeko epea. Galdegiten diren eskakizunen egiaztagiriak 
eta merezimenduak alegatzeko orria eta horien egiaztagiriak aurkezteko epea eta tokia.

1.– Eskabideak formalizatzeko eta dokumentuak aurkezteko epea.

2020ko azaroaren 5etik 26ra bitartekoa izango da, biak barne, eskabideak formalizatu eta doku-
mentuak aurkezteko epea.

Adierazitako epe hori amaitzen denean, ez da onartuko ez eskabiderik, ez egindako eskabidee-
tako aldaketarik, ez aurkeztutako merezimenduei buruzko dokumenturik.

Parte hartzeko eskakizun guztiak, hargatik eragotzi gabe agindu honetako seigarren oinarrian 
ezarritakoa, bai eta alegatutako merezimenduak ere, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den 
datan eskuartean beharko dira, eta esleitutako lanpostuaren jabetza hartu arte eutsi beharko zaie.

2.– Dokumentuak aurkezteko tokia:

1) Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan.

2) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16. artikuluan aipatutako lekuetan. Posta-zerbitzuko bulegoren batean aurkeztu nahi bada eska-
bidea, gutun-azal irekian egingo da, zerbitzu horretako funtzionarioak eguna eta zigilua jar ditzan 
eskabidean, gutun-azala ziurtatu aurretik.

VII. KAPITULUA

MEREZIMENDUEN BAREMOA APLIKATZEA

Hamahirugarrena.– Merezimenduen baremoa aplikatzeaz arduratuko diren unitate eta organoak.

Lehiakideek adierazi dituzten merezimenduak ebaluatzeko, puntuazioen baremoko 3. eta 
4.1 apartatuei dagokienez, batzorde-barematzailea izendatuko du Hezkuntza Saileko Langileak 
Kudeatzeko zuzendariak. Batzorde horietan, horren kontrako oinarri sendoko arrazoirik ez bada 
adierazten, gizonek zein emakumeek gutxienez % 40ko ordezkaritza izango dute, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak aldatzen duen Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko Legearen 31. artikuluan xedatutakoaren arabera.
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Honako kide hauek osatuko dute batzorde-barematzailea:

Batzordeburua: Hezkuntzako Ikuskatzaileen Kidegoko edo Hezkuntza Administrazioaren Zerbi-
tzura dauden Ikuskatzaileen kidegoko funtzionario bat.

Bokalak: Hezkuntzako Ikuskatzaileen kidegoko edo Hezkuntza Administrazioaren Zerbitzura 
dauden Ikuskatzaileen kidegoko 4 funtzionario, jardunean daudenak.

Langileak Kudeatzeko zuzendariak izendatuko du batzorde-barematzaileko burua, aurrez zoz-
ketaz izendatutako batzordekideen artetik. Era berean, idazkari-lanak egiteko, aurrez zozketaz 
izendatutako batzordekideen artetik batzordeburuak proposatzen duen pertsona izendatuko du 
Langileak Kudeatzeko zuzendariak.

Ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalek ordezkari bat izendatu ahal izango dute 
batzorde bakoitzean, begirale-lanak egiteko.

Batzorde-barematzailea izendatzeko irizpide berberei jarraituz izendatu ahal izango dira ordezko 
batzordekideak. Baremazio-batzordeen funtzionamendua Sektore Publikoaren Araubide Juridikoa-
ren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoari lotuko zaio, eta lege horren 23. eta 24. artikuluetan 
abstentzioari eta errefusatzeari buruz ezarritako arauak aplikatuko zaizkie batzordekideei.

Langileak Kudeatzeko zuzendariak gaian espezialistak diren bi aholkulari sartu ahalko ditu hala 
egitea beharrezkoa dela iritzitako batzordeetan.

Otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuaren (26ko EHAA) 6. eta 16. artikuluetan xedatzen diren 
ondorioetarako, ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuan (28ko EHAA) –zerbitzuarengatiko ordain-
ketengatik eman behar diren kalte-ordainen zenbatekoak gaurkotzen dituena eta aipatutako 
16/1993 Dekretua hirugarrenez aldatzen duena– xedatuaren arabera ordainduko dira bidaia-gas-
tuei dagozkien kalte-ordainak.

Batzorde-barematzailearen osaera Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren webgu-
nean argitaratuko da: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila

Dagokion administrazio-unitateak emango du baremoaren gainerako apartatuetan lehiakideei 
dagokien puntuazioa.

VIII. KAPITULUA

PROZEDURAN ONARTUA IZATEARI ETA PUNTUAZIO-EMATEARI BURUZKO 
EBAZPENAK

Hamalaugarrena.– Onartuen, baztertuen eta puntuazioaren behin-behineko ebazpena.

1.– Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzan batzorde-barematzaileen aktak eta langile-unitateek 
esleitutako puntuazioa jaso ostean (barematu behar dituzten merezimenduei dagokienez), ebaz-
pena emango du Langileak Kudeatzeko zuzendariak, eta behin-behinean onetsiko dira onartutako 
eta baztertutako parte-hartzaileen zerrendak; azken kasu horretan, baztertzeko arrazoia zein den 
adieraziko du. Gainera, baremoko apartatu bakoitzean onartutako parte-hartzaileei emandako 
puntuazioa jakinaraziko du.

Ebazpena eta behin-behineko zerrendak interesdunei jakinarazte aldera, sail honen Interneteko 
helbidean emango dira argitara: www.irakasle.eus. Halaber, informazioa zabaltze aldera, Hezkun-
tzako lurralde-ordezkaritzetan argitaratuko da Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen hori.
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Era berean, aipatutako behin-behineko zerrenda horiekin batera, lehiakide bakoitzak parte-har-
tzailearen fitxa jasoko du, zeina parte hartzen duen pertsonalaren eskura egongo baita Langileak 
Kudeatzeko zuzendariaren aipatu ebazpenean ezartzen den epean. Han, ikusgai jarriko dira 
parte-hartzaile bakoitzaren identifikazio-datuak, parte-hartzea, merezimenduak eta eskatutako 
lanpostuak.

2.– Lehiakideek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte behin-behineko ebazpen horren 
aurka, eta, horretarako, 10 egun balioduneko epea izango dute, adierazitako Interneteko helbi-
dean argitaratzen denetik aurrera.

Hamabosgarrena.– Onartuen, baztertuen eta puntuazioaren behin betiko ebazpena.

1.– Aurkeztutako erreklamazioak aztertuta, Langileak Kudeatzeko zuzendariak ebazpena 
emango du, onartutako eta baztertutako parte-hartzaileen zerrendak behin betiko onesteko; azken 
kasu horretan, zein den baztertzeko arrazoia adieraziko du. Gainera, baremoko apartatu bakoi-
tzean onartutako parte-hartzaileei emandako puntuazioa ere jakinaraziko du.

Ebazpena eta behin betiko zerrendak interesdunei jakinarazte aldera, sail honen Interneteko 
helbidean emango dira argitara: www.irakasle.eus. Halaber, informazioa zabaltze aldera, Hezkun-
tzako lurralde-ordezkaritzetan argitaratuko da Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen hori.

2.– Aipatutako behin betiko ebazpen horren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aur-
keztu ahal izango diote sail honetako Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko 
epean, zerrenda Interneten argitaratu eta biharamunetik aurrera.

IX. KAPITULUA

DESTINOAK ESLEITZEKO EBAZPENAK ETA LANPOSTUAZ JABETZEA

Hamaseigarrena.– Destinoak behin-behinean esleitzea.

Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen baten bidez, destinoen behin-behineko eslei-
pena onartuko da lortutako puntuazioari eta parte-hartzaileen eskabideen lehentasunei jarraituta, 
eta ebazpen hori, esleipenaren behin-behineko zerrendekin batera, sail honen www.irakasle.eus 
webgunean argitaratuko da, interesdunei jakinarazteko. Halaber, informazioa zabaltze aldera, 
Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan argitaratuko da Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebaz-
pen hori.

Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, baremoaren apartatu bakoitzeko pun-
tuazio altuenari begiratuz eta apartatuek baremoan duten hurrenkera kontuan hartuz ebatziko da, 
hurrenez hurren.

Hala ere berdinketak jarraitzen badu, azpiapartatuetan lortutako puntuak hartuko dira aintzat, 
baina, lehen bezala, baremoan agertzen diren hurrenkerari jarraituz.

Bi kasuotan, apartatu bakoitzean kontuan izango den puntuazioa ezin izango da izan baremoan 
apartatu bakoitzerako finkatutako puntuaziorik altuena baino handiagoa, ezta, azpiapartatuen 
kasuan, azpiapartatu horiei dagokien apartatuak daukan puntuaziorik altuena baino handiagoa 
ere. Irizpide horiek aplikatzean azpiapartatu bat edo gehiago dagokien apartatuaren puntuaziorik 
altuenera iristen badira, ez dira kontuan izango gainerako azpiapartatuetan izandako puntuazioak.
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Beharrezkoa balitz, kidegoan sartzeko oposizioak egin zituzten urtea hartuko litzateke kontuan 
azken irizpide gisa, zaharrena lehenetsiz berrienaren aurrean, eta urtearen barruan, prozesuan 
lortutako puntuaziorik altuena lehenetsiz baxuenaren aurrean.

Hamazazpigarrena.– Erreklamazioak eta uko-egiteak.

Lehiatzaileek behin-behineko esleipena dela-eta erreklamazioak aurkeztu ahalko dituzte, eslei-
pen hori Hezkuntza Sailaren Interneteko helbidean (www.irakasle.eus) argitaratu eta biharamunetik 
aurrera 5 egun balioduneko epean. Lehiakide boluntarioek, epe horretan bertan, lekualdatze-lehia-
ketan parte hartzeari uko egin diezaiokete, lehiaketak parte-hartzeko eskabidean idatzitako 
eskabide guztiei eragin diezaiekeela ulertuta. Uko egiteko idazkiarekin batera, nortasun agiriaren 
fotokopia aurkeztu beharko da.

Horren ondorioetarako, kontuan izan behar da behin-behineko ebazpenean destinorik ez lor-
tzeak ez duela adierazi nahi behin betiko ebazpenean lortuko ez denik.

Hemezortzigarrena.– Lanpostu hutsen behin betiko esleipena.

Erreklamazioak aztertuta eta, hala badagokio, aurreko oinarrian aurreikusitako uko-egiteak 
onartuta, destinoen behin betiko esleipena onartzeko agindua emango du Hezkuntzako sailburuak. 
Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, aginduan, lehiaketako 
destinoen behin betiko zerrendak non eta noiz argitaratuko diren jakinaraziko da.

Lekualdatze-lehiaketako destinoen behin betiko esleipenaren aurkako errekurtsoak, parte hartu 
den Hezkuntza Administrazioa dena dela ere, errekurtsoaren xede den lanpostuari dagokion 
Hezkuntza Administrazioari zuzendu beharko zaizkio, eta Hezkuntza Administrazio horrek ebatzi 
beharko ditu.

Hemeretzigarrena.– Zerbitzu aktibora itzultzea.

Eszedentzian dauden eta lehiaketaren ondorioz zerbitzu aktibora itzultzen diren ikuskatzaileek, 
dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte dagokien Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzan:

1.– Eszedentziarako aginduaren kopia.

2.– Irakaskuntzarekin bateraezina den gabezia edo gaixotasun fisiko edo psikikorik ez duela 
adierazten duen medikuaren ziurtagiri ofiziala.

3.– Zinpeko aitorpena edo hitzematea, non adierazten baita diziplina-espedientearen arabera, 
ez dagoela Estatuko, tokiko edo Autonomia Erkidegoko Administrazioaren inongo kidegotatik 
bereizita eta ez dagoela funtzio publikoetan jarduteko desgaituta.

Hala ere, lehiaketa honetan destinoa lortu duten baina beste irakasleen kidego batean zerbitzu 
aktiboan daudenek ez dituzte aurkeztu beharko aipatutako dokumentuak.

Hogeigarrena.– Lanpostuaz jabetzea.

2021eko irailaren 1ean hartuko dira jabetzan destino berriak, eta aurreko destinoak 2021eko 
abuztuaren 31n utziko dira.

Hogeita batgarrena.– Destinoei ezin uko egitea.

Lehiaketaren behin betiko ebazpenean esleitutako destinoei ezin izango zaie uko egin.
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Hogeita bigarrena.– Ordainsariak.

Destinoa lortzen duten eremuari dagozkion ordainketa arauen arabera jasoko dute euren ordain-
saria oinarri hauen babespean araututako deialdiaren bidez euren jatorriaz bestelako kudeaketa 
eremu batean behin betiko destinoa lortu duten funtzionarioek.

X. KAPITULUA

DATU PERTSONALAK

Hogeita hirugarrena.– Datu pertsonalen tratamendua.

Parte-hartzaileek aurkeztutako datuak dagokien prozeduran edo jarduketan aurreikusitako 
xedeetarako baino ez dira erabiliko.

Datu horiek ez dituzte hirugarrenek erabiliko, eta laga ere ez zaizkie lagako, ez bada interes-
dunaren baimen argi eta garbirik, edo ez bada Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 
15/1999 Legearen 6.2 eta 11.2 artikuluetan jasotako kasuren batean (1999ko abenduaren 14ko 
BOE, 298. zk.).

Aipatutako 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, datuak lagatzen dituen pertsonak, 
une oro baliatu ahal izango ditu, eskuratu, zuzendu, baliogabetu eta aurka egiteko eskubideak, 
erregelamenduan zehaztuko den moduan.

Fitxategi honen erabilera eta funtzionamendua Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoaren eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen aurreikuspene-
tara egokitu beharko da.



I. ERANSKINA 

Kodea Ikastetxearen izena 

01006186 Arabako Hezkuntza Ikuskaritza 
48015803  Bizkaiko Hezkuntza Ikuskaritza 
Gipuzkoako Hezkuntza Ikuskaritza:  
20012602  Lantokia: Donostia 
20012614  Lantokia: Eibar 
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II. ERANSKINA 

MEREZIMENDUEN BAREMOA 

Merezimenduak Balorazioa Egiaztagiriak

1.– Antzinatasuna. 

1.1.– Hezkuntzako ikuskaritza antolatuta dagoen lurralde-
unitateetan behin betiko destinoarekin karrerako funtzionario 
gisa aritutako etengabeko iraunaldiaren urte bakoitzeko. 

Lehen eta bigarren urteak: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,1666 puntu hilabete 
osoko 

Hirugarren urtea: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,3333 puntu hilabete 
osoko 

Laugarren urtea eta hurrengoak: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,5000 puntu hilabete 
osoko 

2,0000 puntu urteko. 

4,0000 puntu 

6,0000 puntu urteko. 

Hezkuntza Administrazio eskudunak emandako 
zerbitzu-orria edo Administrazio tituluaren edo 
karrerako funtzionario izendatu zutenetik 
izandako jabetza eta kargu-uzteen izapideen 
egiaztagiria edo, kasua bada, Langileen 
Erregistroan izen-ematearen agiriei 
dagozkienak. 

** Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza 
Sailean emandako zerbitzuak ofizioz zenbatuko 
dira.

Epaia betetzen ari delako, errekurtsoaren ebazpenaren ondorioz, derrigorrezko eszedentziatik datorrelako edo bere plaza behin betiko 
ezabatu delako espresuki behin betiko destinoa galdu eta lehiaketan parte hartzera behartuta dauden langile funtzionarioen kasuan, 
azpiapartatu honetan adierazten diren zerbitzuak zehazteko helburuarekin, parte hartzen dueneko postua azkena izan duen behin betiko 
lanpostua izango da, eta, hala badagokio, horri gehituko zaizkio geroztik hezkuntza ikuskaritzako lanpostuetan behin-behingoz emandako 
zerbitzuak. 

Era berean, irizpide berberak ezarriko zaizkie zigorra betetzeagatik eta derrigorrez destinoaren herria aldatu zaien langile funtzionarioei 
eta aipatutako arrazoiengatik esleitutako destinotik parte hartzen ari direnei. 

1.2.– Aldi baterako egoeran karrerako funtzionario gisa 
egindako urte bakoitzeko: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,1666 puntu hilabete 
osoko. 

Langile horiek lehiaketa bidez lortutako behin betiko 
lehenengo destinotik borondatez parte hartzen dutenean, 1.1 
azpiapartatuari dagokion puntuazioari azpiapartatu honetan 
lortutakoa gehituko zaio. 

2,0000 puntu 
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Merezimenduak Balorazioa Egiaztagiriak

1.3.– Antzinatasuna kidegoan. 

1.3.1.– Hezkuntzako Ikuskarien Kidegoan edo 
Hezkuntzako Administrazioaren Zerbitzura diharduten 
Ikuskarien Kidegoan karrerako langile funtzionario gisara 
jarduneko zerbitzuan emandako urte bakoitzeko: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,1666 puntu hilabete 
osoko 

Kidego horietan igarotako denbora zehazteko jatorrizko 
Ikuskarien kidegoetan karrerako funtzionario gisara 
emandako zerbitzuak aitortuko dira, baita irakasle gisara 
ikuskaritzara igaro ondoren emandako zerbitzuak ere, 
Funtzio Publikoaren Erreformarako Arauen abuztuaren 
2ko 30/1984 Legearen hamabosgarren xedapen 
osagarriak dioenaren arabera. 

1.3.2.– HLOk aipatzen dituen beste irakasle kidego 
batzuetan karrerako funtzionario gisa jarduneko 
egoerako benetako zerbitzuetan egindako urte 
bakoitzeko: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,0833 puntu hilabete 
osoko 

2,0000 puntu 

1,0000 puntu 

Hezkuntza Administrazio eskudunak emandako 
zerbitzu-orria edo Administrazio tituluaren edo 
karrerako funtzionario izendatu zutenetik izandako 
jabetza eta kargu-uzteen izapideen egiaztagiria 
edo, kasua bada, Langileen Erregistroan izen-
ematearen agiriei dagozkienak. 

** Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza 
Sailean emandako zerbitzuak ofizioz zenbatuko 
dira.

1.3.2.– azpiapartatuan aipatutako zerbitzuak ez dira kontuan hartuko 1.1 edo 1.2 azpiapartatuetako zerbitzuekin batera eman diren 
urteetan. 

1.1, 1.2, 1.3.1 eta 1.3.2 azpiapartatuetan aurreikusitako ondorioetarako, zerbitzu berezietan egin diren zerbitzuak hartuko dira kontuan 
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen 
testu bateginaren 87. artikuluan aurreikusitako apartatuetan horrelakotzat beren-beregi adierazi badira. Aipatutako lege horren aurreko 
xedapenek ezarritako egoera berdinak ere kontuan hartuko dira.  Era berean, ondorio horietarako, ahaideak zaintzeko hartutako lan-
utzialdiaren denbora ere kontuan hartuko da, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 87. artikuluaren arabera, eta 
denbora hori ezingo da hiru urtetik gorakoa izan. 

2.– Merezimendu akademikoak: 

Atal honetan baloratu ahal izateko, Espainiako Estatuan 
baliozkotasuna duten unibertsitate titulu ofizialak soilik 
hartuko dira kontutan. 
(Ikusi bigarren xedapen osagarria) 

2.1.– Doktoretza, graduatu ondokoak eta aparteko sariak: 

2.1.1.– Doktore-titulua: 

10 puntu, gehienez 
ere. 

5,0000 puntu 

Tituluaren kopia edo tituluaren emate-eskubideak 
ordaindu izanaren egiaztagiria edo titulazioaren 
ziurtagiri osagarria, hala badagokio, 1988ko 
uztailaren 8ko Aginduan (13ko BOE) edo 2007ko 
abuztuaren 13ko ECI/2514/2007 Aginduan (21eko 
BOE) edo unibertsitate-titulu ofizialak emateari 
buruzko abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege 
Dekretuan (abuztuaren 6ko BOE) 
aurreikusitakoaren arabera. 

** Ofizioz zenbatuko da Doktore-titulua (baldin eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Saileko 
Langileen Erregistroan badago). 

2.1.2.– Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko 
eskatutakoa ez den eta lortzeko gutxienez 60 kreditu 
eskatzen dituen Masterraren unibertsitate-titulu 
ofizialagatik: 

3,0000 puntu Tituluaren kopia edo tituluaren emate-eskubideak 
ordaindu izanaren egiaztagiria edo titulazioaren 
ziurtagiri osagarria, hala badagokio, 1988ko 
uztailaren 8ko Aginduan (13ko BOE) edo 2007ko 
abuztuaren 13ko Aginduan (21eko BOE) edo 
unibertsitate-titulu ofizialak emateari buruzko 
abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuan 
(abuztuaren 6ko BOE) aurreikusitakoaren 
arabera. 

** Ofizioz zenbatuko da Doktore-titulua (baldin eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Saileko 
Langileen Erregistroan badago). 
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Merezimenduak Balorazioa Egiaztagiriak

2.1.3.– Ikertzeko nahikotasunagatik edo ikasketa 
aurreratuak egiaztatzen dituen ziurtagiri-diplomagatik: 

Merezimendu hori ez da baloratuko Doktore titulua 
alegatzen bada: 

2,0000 puntu Dagokion ziurtagiri-diplomaren kopia  

2.1.4.– Doktoretzan, lizentziaturan edo graduan aparteko 
saria eskuratzeagatik. 

1,0000 puntu Hori egiaztatuko duen agiriaren kopia. 

2.2.– Unibertsitateko beste titulazio batzuk: 

Izaera ofizialeko unibertsitate-titulazioak, lehiaketan parte 
hartzeko aukeratutako kidegoan sartzeko edo hezkuntza 
ikuskaritzetako lanpostuetarako, oro har, baldintza gisa 
aurkeztu ez badira, honela baloratuko dira: 

2.2.1.– Gradu-titulazioak: 

Graduaren unibertsitate-titulu ofizialagatik edo 
baliokideagatik: 

5,0000 puntu 

Tituluaren kopia edo tituluaren emate-eskubideak 
ordaindu izanaren egiaztagiria edo titulazioaren 
ziurtagiri osagarria, hala badagokio, 1988ko 
uztailaren 8ko Aginduan (13ko BOE) edo 2007ko 
abuztuaren 13ko Aginduan (21eko BOE) edo 
unibertsitate-titulu ofizialak emateari buruzko 
abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretuan 
(abuztuaren 6ko BOE) aurreikusitakoaren 
arabera. 

** Ofizioz zenbatuko dira ziurtagiriak/tituluak 
(baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hezkuntza Saileko Langileen Erregistroan 
badaude). 

2.2.2.– Lehen zikloko titulazioak: 

Diplomatura, ingeniaritza tekniko, arkitektura tekniko edo 
legez horien baliokidetzat jotako bigarren edo gainerako 
tituluengatik eta lizentziatura, arkitektura edo 
ingeniaritzaren baten lehen zikloari dagozkion 
ikasketengatik: 

Izaera horretako tituluek edo ikasketek ez dute, inondik 
inora, azpiapartatu honetako baloraziorik jasoko, 
izangaiak aurkeztutako lizentzia, ingeniaritza eta 
arkitekturako lehenengo titulua lortzeko gainditu behar 
izan diren tituluak edo ikasketak direnean. 
Ez dira merezimendu gisa aurkeztutako ziklo luzeko 
beste titulazio akademiko batzuk lortzeko beharrezko 
diren lehen zikloak baloratuko. 

3,0000 puntu Lortutako titulu guztien kopia edo tituluaren 
emate-eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria, 
1988ko uztailaren 8ko Aginduan (13ko BOE) 
xedatutakoaren arabera. 
Lizentziatura, ingeniaritza edo arkitektura titulua 
aurkeztuz gero, 2. zikloko tituluari dagozkion 
puntuak onartuko dira soilik. 

Lizentziatura, arkitektura edo ingeniaritzaren 
lehen zikloari dagozkion ikasketen balorazioa 
egiteko, aipatu titulu edo zikloak lortzeko 
beharrezko irakasgai edo kreditu guztiak gainditu 
direla berariaz adieraziko duen egiaztagiria 
aurkeztu beharko da. 

2.2.3.– Bigarren zikloko titulazioak:  

Lizentziaturetako, ingeniaritzetako edo arkitekturetako 
bigarren zikloko ikasketengatik, edo legez baliokide 
deklaratutako beste titulu baliokide batzuengatik: 

Izaera horretako tituluek edo ikasketek ez dute, inondik 
inora, azpiapartatu honetako baloraziorik jasoko 
aurkeztutako lizentziatura, ingeniaritza edo arkitekturaren 
lehen titulua lortzeko gainditu behar izan badituzte (lehen 
zikloa, bigarren zikloa, edo, hala badagokio, irakaskuntza 
osagarriak). 
Bigarren zikloa soilik duten titulazioak eta, ondorio 
guztietarako, lizentziaturaren unibertsitate-tituluarekiko 
baliokide gisa onartutako tituluak bigarren ziklo gisa soilik 
baloratuko dira. 

3,0000 puntu 

Ondorioz, lizentziatura, ingeniaritza edo 
arkitektura titulua besterik ez aurkezteak 2. 
zikloko tituluari dagozkion puntuak ez onartzea 
ekarriko du. 

** Ofizioz zenbatuko dira Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hezkuntza Saileko langile-
erregistroan jasotako diplomaturak, ingeniaritza 
teknikoak eta arkitektura teknikoak, A1 
azpiataleko irakasle funtzionarioek 
lizentziadunaren, ingeniariaren edo arkitektoaren 
lehen titulua lortzeko gainditu behar izan direnean 
izan ezik. 
Lortutako titulu guztien kopia edo tituluaren 
emate-eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria, 
1988ko uztailaren 8ko Aginduan (13ko BOE) 
xedatutakoaren arabera. 

** Ofizioz zenbatuko dira lizentziaturak, 
ingeniaritzak eta arkitekturak (baldin eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Saileko 
Langileen Erregistroan badaude). 
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Merezimenduak Balorazioa Egiaztagiriak

2.3.– Araubide Bereziko Irakaskuntzen eta Lanbide 
Heziketaren titulazioak: 

HEOek, Musika Kontserbatorio Profesionalek eta Goi 
Mailakoek eta Arte Eskolek ematen dituzten Araubide 
Bereziko Irakaskuntzen tituluak, bai eta Lanbide 
Heziketarenak ere, baldin eta irakaskuntzako funtzio 
publikoan sartzeko betekizun gisa alegatu ez badira edo, 
hala badagokio, alegatutako titulua eskuratzeko 
beharrezkoak izan ez badira, honela baloratuko dira: 

a) Europako Kontseiluko C2 mailaren ziurtagiri bakoitzeko:  

b) Europako Kontseiluko C1 mailaren ziurtagiri bakoitzeko:  

c) Europako Kontseiluko B2 mailaren ziurtagiri bakoitzeko:  

d) Europako Kontseiluko B1 mailaren ziurtagiri bakoitzeko:  

Aurreko apartatuetan adierazitako egiaztagiriak baloratu 
behar direnean, parte-hartzaileak aurkezten dituenen artean 
maila altuena duena soilik hartuko da kontutan. 

e) Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi-mailako teknikari 
titulu, goi-mailako kirol teknikari titulu edo Lanbide 
Heziketako goi-mailako teknikari edo horren titulu baliokide 
bakoitzeko: 
f) Musika- edo dantza-titulu profesional bakoitzeko:  

4,0000 puntu  

3,0000 puntu 

2,0000 puntu 

1,0000 puntu 

2,0000 puntu 

1,5000 puntu 

Hizkuntza Eskola Ofizialetako ziurtagiriak edo 
Musika- edo dantza-titulu profesional 
bakoitzeko edo Lanbide Heziketako titulu 
profesional bakoitzeko: 

Ziurtagiriaren edo tituluaren fotokopia edo, hala 
badagokio, titulu hori igorrita dagoela ziurtatzen 
duen egiaztagiria edo berau lortzeko beharreko 
ikasketa guztiak gainditu direla ziurtatzen duen 
egiaztagiria. 

** Ofizioz zenbatuko dira Euskal Autonomia 
Erkidegoko zein autonomia-erkidego honetatik 
kanpoko hizkuntza-eskola ofizialek edo lanbide-
heziketako eskolek emandako ziurtagiriak edo 
tituluak; autonomia-erkidego honetatik 
kanpokoen kasuan, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hezkuntza Saileko Langileen 
Erregistroan jasota egon beharko dute. 

3.– Prestakuntza eta hobekuntza. 

3.1.– Hezkuntza Ministerioak, autonomia erkidegoetako 
hezkuntza-alorrean eskumena duten sailek, irabazi asmorik 
gabeko erakundeek (beti ere, jarduera horiek hezkuntza-
administrazioak aitortu eta homologatu baditu) edo 
unibertsitateek antolatutako jarduerak –ikuskaritza-lana 
hobetzea helburu dutenak edo irakaskuntzarekin edo 
eskolako antolaketarekin zerikusia dutenak– gainditzeagatik 

Egiaztatzen diren jardueretako 10 orduko 0,1000 puntu 
emango dira. Horretarako, ikastaro guztietako orduak batuko 
dira; gainerako orduak 10etik beherakoak badira ez dira 
kontatuko. Ikastaroak kreditutan adierazi badira, kreditu 
bakoitza 10 ordu direla ulertuko da. 

10 puntu, gehienez 
ere. 

6,0000 puntu, 
gehienez ere 

Erakunde antolatzaileak emandako 
ziurtagiriaren kopia, berariaz jardueraren 
iraupenaren ordu-kopurua adieraziz. 
Irabazte xederik gabeko erakundeek 
antolatuetan, gainera, dagokion hezkuntza-
administrazioak onartu edo homologatu duela 
era sinesgarrian egiaztatu beharko da edo 
hezkuntza-administrazioko trebakuntza-
erregistroan izen ematearen ziurtagiria 
aurkeztuko da. 

**Ofizioz zenbatuko dira Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hezkuntza Sailak antolatutako 
prestakuntza-jarduerak, bai eta aipatu 
Hezkuntza Sailak homologatu edo onartutako 
irabazi asmorik gabeko erakundeek 
antolatutakoak ere, EIMA eta NOLEGA 
erakundeek antolatutakoak izan ezik. Azken bi 
kasu horietan, interesdunak aipatu jarduerak 
burutu dituela ziurtatu beharko du. 

3.2.– Hezkuntza Ministerioak, Autonomia Erkidegoetako 
Hezkuntza Administrazioek, irabazi asmorik gabeko 
erakundeek (betiere, jarduera horiek Hezkuntza 
Administrazioak aitortu eta homologatu baditu) edo 
unibertsitateek antolatutako jarduerak -ikuskaritza-lana 
hobetzea helburu dutenak edo irakaskuntzarekin edo 
eskolako antolaketarekin zerikusia dutenak- emateagatik, 
zuzentzeagatik eta koordinatzeagatik. 

Egiaztatzen diren jardueretako 3 orduko 0,1000 puntu 
emango dira. Horretarako, ikastaro guztietako orduak batuko 
dira; gainerako orduak 10etik beherakoak badira ez dira 
kontatuko. Ikastaroak kreditutan adierazi badira, kreditu 
bakoitza 10 ordu direla ulertuko da. 

4,0000 puntu, 
gehienez ere 

Erakunde antolatzaileak emandako 
ziurtagiriaren kopia, berariaz jardueraren 
iraupenaren ordu-kopurua adieraziz. Irabazte 
xederik gabeko erakundeek antolatuetan, 
gainera, dagokion hezkuntza-administrazioak 
onartu edo homologatu duela era sinesgarrian 
egiaztatu beharko da edo hezkuntza-
administrazioko trebakuntza-erregistroan izen 
ematearen ziurtagiria aurkeztuko da. 

**Ofizioz zenbatuko dira Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hezkuntza Sailak antolatutako 
prestakuntza-jarduerak, bai eta aipatu 
Hezkuntza Sailak homologatu edo onartutako 
irabazi asmorik gabeko erakundeek 
antolatutakoak ere, EIMA eta NOLEGA 
erakundeek antolatutakoak izan ezik. Azken bi 
kasu horietan, interesdunak aipatu jarduerak 
burutu dituela ziurtatu beharko du. 
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Merezimenduak Balorazioa Egiaztagiriak

4.– Beste merezimendu batzuk: 

4.1.– Argitalpenak. 

Zuzenean irakaskuntzarekin erlazionatuta dauden publikazio 
didaktiko eta zientifikoengatik. 

Ez dira baloratuko azaroaren 2ko 2984/1972 Dekretuan 
(abenduaren 12ko 2063/2008 Errege Dekretuak aldatua) 
ezarritakoari eutsiz ISBN edo, hala balegokio, ISSN edo 
ISMN ematera behartuta dauden argitalpenak baina 
halakorik azaltzen ez dutenak; era berean, ez dira baloratuko 
egilea eta argitaratzailea pertsona bera diren argitalpenak. 

Argitalpen horiek baloratzeko, azpiapartatu hauetan 
adierazitako egiaztagiriak aurkeztuko dira bertan adierazten 
diren baldintzekin. 

Apartatu honetan barematu daitezkeen merezimenduei eman 
dakiekeen berariazko puntuazioa: 

a) Liburuak formatu desberdinetan (papera edo 
elektronikoa): 

– Egilea: 1,0000 puntura bitarte 
– Egilekidea: 0,5000 puntura bitarte 
– 3 egile: 0,4000 puntura bitarte 
– 4 egile: 0,3000 puntura bitarte 
– 5 egile: 0,2000 puntura bitarte 
– 5 egile baino gehiago: 0,1000 puntura bitarte 

b) Aldizkariak, formatu desberdinetan (papera edo 
elektronikoa): 

– Egilea: 0,2000 puntura bitarte  
– Egilekidea: 0,1000 puntura bitarte 
– 3 egile edo gehiago: 0,0500 puntura bitarte 

20 puntu, gehienez 
ere. 

5,0000 puntu, 
gehienez ere. 

– Liburuen kasuan (paperean, DVDan edo 
CDan), honako agiri hauek: 

* Dagozkien ale originalak. 
* Argitaletxearen ziurtagiria, non honako datu 
hauek jasoko baitira: Liburuaren izenburua, 
egilea(k), ISBN, lege-gordailua, lehen 
argitalpenaren data, ale-kopurua eta horien 
hedapena liburu-denda komertzialetan egin 
dela. 

Administrazio publikoek eta unibertsitateek 
(publikoak nahiz pribatuak) argitaratu eta liburu-
denda komertzialetan banatu ez diren liburuei 
dagokienez, aurreko datuez gain, banaketa-
zentroak (hezkuntza-zentroak, irakasleen 
zentroak, kultura-erakundeak, etab.) ere aipatu 
behar dira ziurtagirian. 

Argitaletxea edo elkartea desagertu badira, 
zuzenbidean onargarria den edozein 
frogabideren bitartez justifikatu beharko dira 
eskatutako datuak. 

– Aldizkarien kasuan (paperean, DVDan edo 
CDan), honako agiri hauek: 

* Dagozkien ale originalak. 
* Honako hauek adierazten dituen ziurtagiria: 
ale-kopurua, banaketa- eta salmenta-lekuak, 
edo aldizkariaren zientzia- edo didaktika-
elkartea, legez eratua, argitalpenaren 
izenburua, egilea(k), ISSN edo ISMN, lege-
gordailua eta argitalpen-data. 

Administrazio publikoek eta unibertsitateek 
(publikoak nahiz pribatuak) argitaratu eta 
merkataritza-establezimenduetan banatu ez 
diren aldizkariei dagokienez, aurreko datuez 
gain, banaketa-zentroak (hezkuntza-zentroak, 
irakasleen zentroak, kultura-erakundeak, etab.) 
ere aipatu behar dira ziurtagirian. 

– Formatu elektronikoan soilik dauden 
argitalpenen kasuan, txosten bat ere aurkeztu 
beharko da, baloratuko badira; bertan, 
erakunde igorleak ziurtatu beharko du 
argitalpena dagokion datu-base bibliografikoan 
agertzen dela. Dokumentu horretan honako 
hauek adieraziko dira: datu-basea, 
argitalpenaren izenburua, egileak, urtea eta 
URL helbidea. Aipatutako txostena aurkeztu 
ezin bada, erakunde igorlea desagertu delako 
edo atzerrian argitaratutako argitalpenak 
direlako, Zuzenbidean onargarri den edozein 
frogabide erabilita egiaztatu beharko dira 
txosten horretan eskatzen diren datuak. 
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Merezimenduak Balorazioa Egiaztagiriak

4.2.– Egindako lanaren balorazioa. 
(Ikusi hirugarren xedapen osagarria) 

4.2.1.– Ondoko lanpostuetan egindako urte bakoitzeko: 
Hezkuntzako Ikuskaritzako zuzendariorde orokorra; ikuskari 
orokorra edo Estatuko Oinarrizko Hezkuntzako, Batxilergoko 
edo Erdi-mailako Irakaskuntzako Ikuskaritza Nagusiko 
ikuskari burua; Lanbide Heziketako koordinatzaile nagusia; 
edo beste hezkuntza-administrazio batzuei dagozkien 
lanpostu baliokideak: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,1250 puntu hilabete 
osoko 

10 puntu, gehienez 
ere. 

1,5000 puntu  

Eskuduntzak dituen hezkuntza-administrazioak 
egindako izendapenaren kopia, jabetze eta 
kargu-uzteen izapideekin edo, hala badagokio, 
eskabideak aurkezteko epea bukatzen den 
egunean karguan jarraitzen duela egiaztatzen 
duen ziurtagiria. 

4.2.2.– Honako lanpostu hauetan egindako urte bakoitzeko: 
ikuskari nagusia; Estatuko Oinarrizko Hezkuntzako, 
Batxilergoko edo Erdi-mailako Irakaskuntzako ikuskari 
nagusia; Lanbide Heziketako koordinatzaile nagusia; 
Ikuskaritza Nagusiko idazkaria edo administratzailea; 
Hezkuntzako Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusiko 
ikuskatzailea, edo beste hezkuntza-administrazio batzuei 
dagozkien lanpostu baliokideak: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,0830 puntu hilabete 
osoko 

1,0000 puntu 

4.2.3.– Honako lanpostu hauetan egindako urte bakoitzeko: 
Estatuko Oinarrizko Hezkuntzako, Batxilergoko edo Erdi-
mailako Irakaskuntzako probintziako ikuskari-buru; Lanbide 
Heziketako Probintziako koordinazio-buru; Hezkuntzako 
Ikuskaritza Teknikoko probintziako zerbitzuburu; Sailen buru; 
edo beste hezkuntza-administrazio batzuei dagozkien 
lanpostu baliokideak: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,0620 puntu hilabete 
osoko 

0,7500 puntu 

4.2.4.– Honako lanpostu hauetan egindako urte bakoitzeko: 
Barrutiko buru; Alboko-buru; sektoreko talde-koordinatzaile; 
Mugapeko koordinatzaile; edo beste hezkuntza-administrazio 
batzuei dagozkien lanpostu baliokideak: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,0410 puntu hilabete 
osoko 

0,5000 puntu 

4.2.5.– Hezkuntza-administrazioko lanpostuetan aritutako 
zerbitzu-urte bakoitzeko, lanpostu horien destino-osagarria 
parte hartzen dueneko kidegoak daukanaren berdina edo 
altuagoa denean, betiere horiek eranskin honen 4.2.1.etik 
4.2.4.erako azpiapartatuetan zerrendatuen desberdinak 
badira: 

Urte-zatiak honela zenbatuko dira: 0,0620 puntu hilabete 
osoko 

0,7500 puntu 

4.2.1 azpiapartatutik 4.2.5 azpiapartatura adierazitako kargu bat baino gehiago batera bete badira, ezingo dira puntu guztiak metatu eta, 
beraz, parte-hartzailearentzat abantaila gehien dituena hartuko da kontutan. 
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Merezimenduak Balorazioa Egiaztagiriak

4.3.– Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako 
edo Arte Plastiko eta Diseinuko katedradunen kidegoetako 
karrerako funtzionario izateagatik: 
  

3,000 puntu  Administrazio-tituluaren edo egiaztagiriaren 
fotokopia edo, hala badagokio, izendapena 
agertzen den buletin edo agintaritza-
aldizkariarena. 

Euskal Autonomia Erkidegoko katedradunen 
kidegoko kide izatea ofizioz zenbatuko da. 

4.4.– Hizkuntza-eskakizuna nahitaezkoa ez den 
lanpostuetan, euskararen ezagutza merezimendutzat hartuko 
da (destinoen behin behineko edo behin betiko esleipenaren 
unean soilik aplika daiteke) eta honela baloratuko da 
  

5,000 puntu, 
gehienez ere. 

Egiaztatutako hizkuntza-
eskakizuna 

Lanpostuaren hizkuntza-
eskakizuna 

1. HE (B2) 1. HE atzeratua 2 puntu 

2. HE (C1) 1. HE atzeratua 3 puntu 

C2 1. HE atzeratua 4 puntu  

XEDAPEN OSAGARRIAK

Lehenengoa.– Parte-hartzaileek aurkezten dituzten merezimenduak, beteta edo egiaztatuta izan beharko dituzte eskabideak 
aurkezteko epea amaitzen den egunean. Beraz, epea amaitzen denean parte-hartzaileek eginiko eta egiaztatutako merezimenduak 
bakarrik baloratuko dira. 

Bigarrena.– Merezimendu akademikoak.

1.– Izaera ofizialeko beste unibertsitate-titulazio batzuengatik puntuazioa lortzeko, parte-hartzaileek dituzten titulu guztien kopia  
aurkeztuko dituzte, kidegoan sartzeko alegatutakoa barne. 

2.– 2.1 apartatuaren azpiapartatuetan titulu bakar bat baloratuko da azpiapartatu bakoitzeko. Halaber, 2.1.2 azpiapartatuaren 
ondorioetarako, doktore-titulua alegatzen denean ez da baloratuko doktoretza egiteko eskakizun izan den master-titulua. 

3.– Lehen zikloko titulazioen baremazioari dagokionez, ez da titulutzat joko egokitze-mailak gainditu izana. 2.2 apartatuan 
xedatutakoa baloratzeko, ez dira titulu desberdintzat hartuko titulazio berean oinarritzen diren aipamen desberdinak. 

4.– Lortutako tituluak atzerrian edo beste herrialde batzuetako hezkuntza-erakundeek emanak badira, gainera, dagokion 
homologazioa gehituko da. 

5.– Unibertsitateko titulu ez ofizialek ez dira 2.1 eta 2.2. azpiapartatuetan ezarritakoaren arabera barematuko, unibertsitateko 
ikasketa ofizialen ordenazioa ezartzen duen urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren hamaikagarren xedapen osagarriaren 
arabera unibertsitateek euren autonomiaz baliaturik emanak badira. 

Hirugarrena.– Egindako lanaren balorazioa.

Karrerako langile funtzionario gisara egindako lana bakarrik baloratuko da. 

218. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2020ko azaroaren 4a, asteazkena

2020/4659 (26/23)



III. ERANSKINA 

2020-2021 LEKUALDATZE-LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO ESKABIDEA 
HEZKUNTZA ADMINISTRAZIOKO IKUSKARIEN KIDEGOA ETA HEZKUNTZAKO IKUSKARIAK 

IDENTIFIKAZIOKO DATUAK

Kidegoa:    

Izena:  NAN:          

Lehenengo 
abizena: 

Bigarren abizena 

Sexua: Gizonezkoa Emakumezkoa

Kidegoan sartzeko egin zen hautatze-prozesuaren deialdiko 
urtea: 

 Lortutako 
puntuazioa 

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA

Kalea eta zenbakia:  Posta-kodea:  

Herria:  Telefonoa:  

Helbide elektronikoa:  Telefono mugikorra  

DESTINOAREN DATUAK

Idatzi «X» 
dagokion 
destinoan 

Behin betiko destinoa  2020-2021 ikasturtean         

Behin-behineko destinoa 2020-2021 ikasturtean         
 Bestelako egoera batean, azken behin betiko 

destinoa         

Plaza: 

Herria: 

Probintzia: 

Zein eratan parte hartzen duzu lehiaketa honetan? Erantzuteko, idatzi X

Behin betiko destinoa dut

 Borondatezko eszedentzian nago

Destinorik ez dudanez, derrigorrez parte hartu behar dut arrazoi hau dela eta:

Diziplinako espedientea behin betiko ebatzi da

Errekurtsoa ebatzi edo epaia bete behar da

Behin betiko moduan betetzen nuen lanpostua ezabatu edo aldatu da

Behin-behineko destinora itzuli naiz lanera

Nahitaezko eszedentzian nago

Eginkizunak etenda ditut, zehapena bete eta gero

Betetzen nuen behin betiko lanpostua galtzea ekarri dute antzeko arrazoiek

Karrerako funtzionarioa, behin betiko destinoa inoiz izan ez duena
 Hautaketa-prozedura batean hautatua (praktiketako funtzionarioa / praktiketetatik salbuetsia), oraindik 

karrerako funtzionario izendatua izan ez dena

______________________(e)n, 2020ko ____________aren ___(e)(a).n 

INTERESDUNAREN SINADURA
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Herri- edo eskualde-lehentasuneko eskubideaz baliatzen direnek betetzeko

Herriaren kodea

Eskualdearen kodea

Lehentasun-hurrenkaren arabera idatz itzazu eskubide hori erabili nahi duzun lanpostu moten kodeak
Lanpostu motaren kodea + bernakuloaren kodea (V)

Hur. Lanpostu 
kodea 

V  Hur. Lanpostu 
kodea 

V   Hur. Lanpostu 
kodea 

V   Hur. Lanpostu 
kodea 

V

1      2       3       4     

Idatzi «X»adierazten zein egoeratan baliatzen zaren eskubide honetaz

Plaza edo postua ezabatu edo aldatu egin da

 Herri Administrazioan beste postu bat betetzearren irakaspostua galdu dut

 Borondatezko eszedentzian nago senideak zaintzeko

 Administrazio-epaia edo -errekurtsoa dela eta

 Ezintasunagatik erretiroa hartu eta gero, lanera itzuli naiz

Bakar-bakarrik bete nahitaez parte hartuz gero

Borondatez eskatutako plazarik edo herririk lortu ezean, egun behin-behinean zerbitzuak ematen dituen Lurralde 
Historikoan esleituko zaio, bertan lanpostu  hutsik badago.

Adierazi, lehentasun-hurrenkeraren arabera, Lurralde Historikoen kodeak, behar izanez gero, postua ofizioz 
esleitzeko

Hur. Erem.  Hur. Erem.  Hur. Erem.  Hur. Erem.  Hur. Erem.  Hur. Erem.

1     2     3     4     5     6    

7     8     9     10     11     12    

13     14     15     16     17     18    

19     20     21     22     23     24    

25     26     27     28     29     30    

31     32     33     34     35     36    

37     38     39     40     41         

______________________(e)n, 2020ko ____________aren ___(e)(a)n. 

INTERESDUNAREN SINADURA
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Eskatutako lanposturen kodeak

O
rd

en
 z

k.
 

Lanpostua 

H
iz

ku
nt

za
 

O
rd

en
 z

k.
 

Lanpostua 

H
iz

ku
nt

za
 

O
rd

en
 z

k.
 

Lanpostua 

H
iz

ku
nt

za

1 
           

21 
           

41 
          

2 
           

22 
           

42 
          

3 
           

23 
           

43 
          

4 
           

24 
           

44 
          

5 
           

25 
           

45 
          

6 
           

26 
           

46 
          

7 
           

27 
           

47 
          

8 
           

28 
           

48 
          

9 
           

29 
           

49 
          

10            30            50           

11 
           

31 
           

51 
          

12 
           

32 
           

52 
          

13 
           

33 
           

53 
          

14 
           

34 
           

54 
          

15 
           

35 
           

55 
          

16 
           

36 
           

56 
          

17 
           

37 
           

57 
          

18 
           

38 
           

58 
          

19 
           

39 
           

59 
          

20 
           

40 
           

60 
          

______________________(e)n, 2020ko ____________aren ___(e)(a)n. 

INTERESDUNAREN SINADURA 
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