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EBAZPENA, 2022KO APIRILAREN 13KOA, HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK 

KUDEATZEKO ZUZENDARIARENA. HONEN BIDEZ, HEZKUNTZA-

IKUSKARITZAKO 4 LANPOSTU ZERBITZU-EGINKIZUNEN ERREGIMENEAN 

BETETZEKO DEIALDIA EGITEN DA ETA ZERBITZU HORRETARAKO 

ORDEZKAPENEN ZERRENDA ZABALTZEN DA. 

 

 

Zerbitzu-eginkizuna lanpostuak betetzeko ezohiko modu bat da. Euskal Funtzio Publikoari 

buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 54. artikuluan dago araututa (lege hori azaroaren 7ko 

16/1997 Legeak aldatu zuen), eta, osagarri moduan, urriaren 13ko 190/2004 Errege Dekretuan, 

Herri Administrazioetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia onartzen duenean 

(irailaren 12ko 170/2006 Dekretuak aldatu zuen). 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskaritzari buruzko ekainaren 28ko 98/2016 

Dekretuaren 24. artikuluak lanpostuak aldi baterako betetzea ezartzen du. Lanpostuak irakasle 

funtzionarioekin beteko dira aldi baterako, zerbitzu-eginkizunetan. Irakasle funtzionario horiek 

Hezkuntza Ikuskarien Kidegoan sartzeko ezarritako baldintzak bete beharko dituzte. 

 

Halaber, dekretu horretan aurreikusten denez, iragarritako lanpostuak bete ondoren, hezkuntzako 

ikuskari-lanpostuak aldi baterako betetzeko hautagaien zerrenda bat sortuko da. Ikasturtean zehar 

sortzen diren lanpostu hutsak edo ordezkapenak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, baldin eta 

horien iraupena ikasturte batekoa baino laburragoa bada, lehenik eta behin zerrendako pertsonak 

hartuko dira kontuan, 98/2016 Dekretuaren 25. artikuluan ezarritako lehentasun eta lehentasunen 

arabera. 

 

98/2016 Dekretuaren 25.4 artikuluan adierazitakoaren arabera, zerrenda hutsik badago edo 

Hezkuntzako Ikuskaritzan bete gabeko lanposturik badago, Langileriaren Kudeaketa 

Zuzendaritzak ebazpen bidez argitaratuko du zerbitzu-eginkizunetan bete beharreko lanpostuen 

deialdia Hezkuntza Ikuskaritzan, berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publikotasun-

printzipioei jarraikiz.  

 

Lanpostuen deialdian honako hauek baloratuko dira: esperientzia profesionala, zuzendaritza-

karguak bete izana, merezimendu akademikoak eta prestakuntza, bai eta lanpostuarekin zerikusia 

duten ponentziak eta argitalpenak ere. Deialdian, halaber, memoria bat aurkeztuko da eta 

elkarrizketa bat egingo da. Elkarrizketa horretan, izangaiak bere memoria defendatuko du, eta 

ikuskatze-eginkizuna betetzeko beharrezkoak diren oinarrizko gaitasunak dituela frogatuko du. 

 

 Hezkuntza Ikuskaritzan aldi baterako lanpostuak zerbitzu-eginkizunen araubidean betetzeko 

egindako deialdietara aurkeztu eta deialdian ezarritako gutxieneko baldintzak gainditu dituzten 

eta lanposturik lortu ez duten hautagaiak hezkuntzako ikuskari-lanpostuak aldi baterako betetzeko 

hautagaien zerrendan sartuko dira, deialdian lortutako guztizko puntuazioaren arabera ordenatuta.  

 

Deialdi honetako lanpostu zehatzak esleitzeko eta uzteko zein deialdi honetatik sortuko den 

zerrenda kudeatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskaritzari buruzko ekainaren 

28ko 98/2016 Dekretuan ezarritakoa hartuko da kontuan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OINARRIAK: 

 

Lehenengoa.- Deialdiaren xedea 

 

Deialdi honek bi helburu ditu: 

 

1.- EAEko Hezkuntza Ikuskaritzan aldi baterako 4 lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzea. 

 

2. Hezkuntzako ikuskari-lanpostuak betetzeko hautagaien zerrenda zabaltzea lau ikuskaritza-

egoitzetan (Bilbo, Donostia, Eibar, Gasteiz), aipatutako dekretuaren 25. artikuluan ezarritakoaren 

arabera. 

 

 

Bigarrena.- Zerbitzu-eginkizunetan bete beharreko lanpostuak 

 

EAEko Hezkuntza Ikuskaritza hiru lurraldetan (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) eta lau egoitzatan 

(Bilbo, Donostia, Eibar, Gasteiz) antolatzen da. 

 

Honako lanpostu hauek deitzen dira: 

 

-Bilboko egoitza (Bizkaia): 4 lanpostu 

 

 

Hirugarrena.- Hiru lurraldeetan Hezkuntzako ikuskarien lanpostuak aldi baterako 

betetzeko ordezkapenen zerrenda bat sortzea. 

 

1.- Zerrenda horretan sartzeko, ebazpen honen Laugarren oinarrian xedatutakoa bete beharko da. 

 

2.- Honako hauek osatuko dute zerrenda: 

a) aurkeztu eta gainditu arren, deialdi honetan eskainitako lanposturik lortzen ez duten hautagaiak. 

b) zerrendan sartzeko bakarrik aurkeztu eta hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaiek. 

 

3.- Zerrenda horretan, izangaiak eskatutako egoitza (k) jasoko d (ir) a, zeina erreferentzia izango 

baita ordezkapenak betetzeko deialdietan, betiere deialdian lortutako guztizko puntuazioa 

kontuan hartuta. 

 

4.- Deialdiak zerrendan ezarritako ordenaren arabera egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Hezkuntza Ikuskaritzari buruzko ekainaren 28ko 98/2016 Dekretuaren 25. artikuluan jasotako 

kolektiboen lehentasun-hurrenkeraren arabera. 

 

Deitu zaion pertsonak ez badu eskatu bete beharreko lanpostua kokatuta dagoen egoitza, uko egin 

diezaioke lanpostuari, eta zerrendan egon daiteke. 

 

Bete beharreko lanpostua bat badator eskatutako egoitzarekin, izangaiak onartu egin beharko du. 

Kontrako kasuan, zerrendatik kenduko da. 

 

 

Laugarrena.- Betekizunak. 

 

•Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasleen 

kidegoetakoren bateko karrerako funtzionarioa izatea, gutxienez zortzi urteko 

antzinatasuna duena irakasleen kidego horietan. 

•Zerbitzu aktiboan egotea eta gutxienez zortzi urteko esperientzia egiaztatzea irakasle 

gisa hezkuntza-sistema publikoa osatzen duten ikastetxe eta mailetan. 



 
 

•Zerbitzu berezietan edo borondatezko eszedentzian daudenek ere parte hartu ahal izango 

dute lehiaketan, deialdi honen bidez jarduneko zerbitzura itzuliz, baldin eta eszedentzian 

egoteko gutxieneko epea bete badute. 

•Doktore, lizentziatu, arkitekto edo ingeniari titulua, dagokion gradu-titulua edo beste 

titulu baliokide batzuk izatea, edo agiriok jaso ahal izateko eskubideak ordainduta egotea. 

•Hezkuntza Saileko 2. hizkuntza-eskakizuneko lanpostuak betetzeko gaituta egotea. 

 

 

Bosgarrena.- Eskaera eta dokumentazioa 

 

Deialdi honetan parte hartzeko eskaera HEZIGUNEA atariaren bidez 

(https://hezigunea.euskadi.eus) egin beharko da, "Zerbitzu-eginkizunak: Hezkuntzako 

Ikuskaritza" bannerretik, eta beharrezkoa izango da eskatzailearen aldez aurreko identifikazioa 

(NAN/AIZ + Pasahitza, edo XLNets-en erabiltzailea, baldin eta lehendik badago). 

 

Eskabidearekin batera, eskatutako baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak, memoria 

eta alegatutako merezimenduak aurkeztu beharko dira, oinarri hauen I. eta II. eranskinetan 

zehazten diren aurreikuspenen arabera. 

 

Ez dira baloratuko eskabidean aipatu ez diren merezimenduak, ez eta, eskabidean agertu arren, 

behar bezala egiaztatu ez direnak ere. Eskabideak aurkezteko epea amaitu arte egindako 

merezimenduak baino ez dira barematuko. Igortzen diren fotokopia guztiekin batera, dagozkien 

erkatze-eginbideak aurkeztu beharko dira. 

 

 

Seigarrena.- Eskaerak aurkezteko epea 

 

Eskabideak eta agiriak aurkezteko epea 2022ko apirilaren 13tik maiatzaren 10era bitartekoa 

izango da. Eskabidea, memoria eta dokumentazioa aurkezteko epea luzaezina da. 

 

Betekizun bat behar bezala egiaztatutzat jotzeko edo alegatutako merezimenduak baloratzeko 

beharrezkotzat jotzen dituen argibideak edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkie Balorazio 

Batzordeak interesdunei. Kasu horietan, izangaiari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epean 

osatu dezala eskatutako informazioa. 

 

 

Zazpigarrena.- Balorazio Batzordea  

 

Lehiakideek alegatutako merezimenduak baloratzeko, batzorde bat eratuko da. Hauek izango dira 

kideak: 

 

• Hezkuntzako sailburuordea, edo hark eskuordetzen duen pertsona; batzordeburua 

izango da. 

• Hezkuntzako ikuskatzaile nagusia. 

• Ikuskari nagusia. 

• Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Teknikari bat, idazkari gisa jardungo duena, 

hitzarekin baina botorik gabe. 

 

Era berean, Batzordean egon ahal izango da, hitzarekin baina botorik gabe, sektorean ordezkaritza 

nahikoa duen sindikatu bakoitzeko ordezkari bat. 

 

 

 

 



 
 

Zortzigarrena.- Deialdiaren ebazpena 
 

Deialdia Langileak Kudeatzeko zuzendariak ebatziko du, Balorazio Batzordeak proposatuta. 

 

Hautatua izateko, memorian eta elkarrizketan eman daitekeen puntuazioaren % 50 lortu behar da 

gutxienez. Ez dira baloratuko memoriarako eta elkarrizketarako eskatzen den gutxieneko nota 

gainditzen ez dutenen merezimenduak. 

 

Behin-behineko ebazpena 

Izangaiek deialdi honetako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, Balorazio 

Batzordeak, memoria, merezimenduen baremazioa eta elkarrizketa ebaluatu ondoren, 

Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritzari helaraziko dio deialdiaren behin-behineko ebazpena 

Sailaren web-orrian argitaratzeko proposamena, eta hiru egun balioduneko epea irekiko da 

erreklamazioak egiteko. 

 

Behin-behineko ebazpena eta zerrendak sail honen Interneteko helbide honetan argitaratuko dira, 

interesdunei jakinarazteko: https://hezigunea.euskadi.eus. 

 

Deialdi honetan zerbitzu-eginkizunetako lanposturen bat behin-behinean esleitzen zaion 

hautagaiak uko egin diezaioke lanpostu horri, betiere uko egite hori behin betiko esleipen-

ebazpena eman baino lehen aurkezten bada. 

 

Behin betiko ebazpena 

Erreklamazioak aztertu eta ebatzi ondoren, Langileriaren Kudeaketa zuzendariak behin betiko 

ebazpena argitaratuko du Sailaren webgunean. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa 

aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, ebazpena argitaratu eta 

hilabeteko epean. 

 

Behin betiko ebazpena eta zerrendak sail honen Interneteko helbide honetan argitaratuko dira, 

interesdunei jakinarazteko: https://hezigunea.euskadi.eus. 

 

 

Bederatzigarrena.- Izendapena eta luzapenak 

 

Deitutako lanpostuetarako hautatutako karrerako funtzionarioei zerbitzu-eginkizun bat emango 

zaie, 2022ko irailaren 1etik 2022/2023 ikasturtea amaitu arte. Zerbitzu-eginkizunek ezin izango 

dute bi urte baino gehiago iraun, eta beste bi urtez luzatu ahal izango dira, aldez aurretik 

ikuskaritza-ebaluazioa positiboa bada, horretarako ezartzen den prozeduraren bidez, eta, betiere, 

deialdi hau eragiten duten beharrizanak mantentzen badira edo lanpostuak behin betiko betetzen 

badira, lanpostuak betetzeko prozesuen bidez. 

 

Zerbitzu-eginkizunen indarraldian, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzako Ikuskarien 

Kidegoko langileren bat lanera itzultzen bada eta eszedentzian, atxikita, izendatuta edo aldi 

baterako beste lanpostu bat betetzen ari bada, berriro lanean hastearen ondorioz zerbitzu-

eginkizunetan utziko duen pertsona, dagokion lantokian daudenen artean, Ikuskaritzan denbora 

gutxien ematen duena izango da. Berdinketa gertatuz gero, berdinketa hausteko lehen irizpidea 

karrerako irakasle funtzionario gisa emandako denbora izango da, eta, berdinketa jarraituz gero, 

bigarren irizpidea irakasle gisa emandako zerbitzu-denbora laburrena izango da. 

 

Hamargarrena.- Administrazio-prozedura. 

 

Prozeduraren arloan ebazpen honetan arautzen ez denerako, ordezko gisa aplikatuko dira 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta 

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea. 



 
 

 

Hamaikagarrena.- Datuen babesari buruzko informazioa.  

 

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Langileak 

kudeatzea. 

 

Arduraduna: Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza, Hezkuntza Saila. 

 

Helburua: Irakasle eta irakasle ez diren langileen kudeaketa. 

 

Legitimazioa: 

• Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko. 

• Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo 

tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean. 

• 2/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez 

kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzkoa. 

• 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren 

Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. 

 

Hartzaileak: 

• Estatuko Administrazioko beste organo batzuk. 

• Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk. 

 

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio 

gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere. 

 

Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio 

gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-

sedepd/eu/gardentasuna/048100-capa2-eu.shtml 

 

Araudia: 

• Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra 

(www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-

2016_0679_eu.pdf). 

• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide 

Digitalak Bermatzekoa (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-

E.pdf). 

 

HELEGITEAK 

 

 

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta 

Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik 

aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera. 

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2022ko apirilaren 13an  

 

 

 

Blanca María Guerrero Ocejo 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 



 
 

I. ERANSKINA 

BAREMOA: GEHIENEZ 30 PUNTU. 

Kontzeptuak 

Puntuazio partziala Gehieneko puntuazioa 

1. ESPERIENTZIA PROFESIONALA 6 

1.1  Zuzeneko irakaskuntza-esperientzia 

hezkuntza-sistema publikoa osatzen 

duten ikastetxe eta mailetan, eskakizun 

gisa eskatzen diren zortzi mailak 

gainditzen baditu. 

0,02 puntu hileko  3  

1.2.  Hezkuntzako ikuskatzaile gisa emandako 

zerbitzuak. 

0,20 puntu hileko 3  

1.3  COP, IIHII/Ingurugela, Berritzegune, 

ISEI-IVEI edo IDC laguntza-zerbitzuetan 

edo beste hezkuntza-administrazio 

bateko laguntza-zerbitzuetan emandako 

zerbitzuak. 

0,04 puntu hileko 2  

2.- ZUZENDARITZA-KARGUAK 6 

2.1  Ikastetxe publiko bateko zuzendari-

kargua betetzea. 

0,1 puntu hileko 6* 

 

Oharra: ezin izango da 

aldi bera kontabilizatu 

bi ataletan. 

 Ikastetxe publiko batean zuzendari-

kargua betetzea ebaluazio positiboarekin 

22/2009 Dekretuaren arabera araututako 

prozesuaren ondoren. 

0,2 puntu hileko 

2.2.  COP, IIHII/Ingurugela, Berritzegune, 

ISEI-IVEI edo IDC laguntza-zerbitzuetan 

edo beste hezkuntza-administrazio 

bateko laguntza-zerbitzuetan zuzendari-

kargua betetzea. 

0,05 puntu hileko 2  

2.3  Ikastetxe publiko bateko eguneko edo 

gaueko idazkari edo ikasketa-buru eta 

zuzendariondoko kargua betetzea. 

0,04 puntu hileko 2*  

 

 

Oharra: ezin izango da 

aldi bera kontabilizatu 

bi ataletan. 

 Ikastetxe publiko bateko idazkari edo 

ikasketa-buru kargua betetzea, ebaluazio 

positiboarekin 22/2009 Dekretuaren 

arabera araututako prozesuaren ondoren. 

0,08 puntu hileko 

 

3. MEREZIMENDU AKADEMIKOAK 3  

3.1  Hezkuntza Ikuskaritzako lan-eskaintza 

publikoetako batean oposizio-fasean 

eskatutako gutxieneko puntuazioa 

lortzeagatik. 

 

 

2 

3.2  Katedraduna izatea.  1 

3.3  Doktore-titulua izatea.  1 

3.4  Betekizun gisa alegatutakoak ez diren 

beste unibertsitate-titulu batzuk izatea. 

0,50 puntu zikloko  

 

1  

3.5  Hizkuntzak (gaztelania eta euskara izan 

ezik): gehienez 2 puntu. 

Titulu edo ziurtagiri hauetakoren baten 

fotokopia konpultsatuaren bidez 

egiaztatuko da: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko 

eta beste autonomia-erkidego 

- C2 titulua: 2 puntu 

hizkuntza bakoitzeko. 

- C1 titulua: 1,5 puntu 

hizkuntza bakoitzeko. 

- B2 titulua: puntu 1 

hizkuntza bakoitzeko. 

2 



 
 

batzuetako hizkuntza-eskola 

ofizialek emandako tituluak edo 

ziurtagiriak. 

b) Maiatzaren 15eko 73/2012 

Dekretuaren eranskinean 

agertzen diren tituluak edo 

ziurtagiriak (2012ko maiatzaren 

29ko EHAA). 

- B1 titulua: 0,5 puntu 

hizkuntza bakoitzeko. 

4. FORMAKUNTZA  3  

4.1  Hezkuntza-ebaluazioarekin lotutako 

prestakuntza. 

0,02 puntu orduko  1  

4.2  Eskola-antolaketarekin, ikastetxeen 

ikuskapenarekin eta kalitatea kudeatzeko 

sistemekin lotutako prestakuntza. 

0,02 puntu orduko 1  

4.3  Curriculumeko arloekin, oinarrizko 

gaitasunekin eta, oro har, didaktikarekin 

lotutako prestakuntza. 

0,01 puntu orduko 1  

4.4  Hezkuntza-orientazioarekin, 

aniztasunaren arretarekin, 

tutoretzarekin, bizikidetzarekin, 

gatazken ebazpenarekin eta 

berdintasunaren sustapenarekin, 

hezkidetzarekin eta emakumeen aurkako 

indarkeriaren prebentzioarekin lotutako 

prestakuntza. 

0,01 puntu orduko 1  

4.5  IKTekin lotutako prestakuntza. 0,01 puntu orduko 1  

 

5. TXOSTENAK ETA ARGITALPENAK 2  

5.1  Irakasleak prestatzeko hitzaldiak edo 

ikastaroak emateagatik. 

0,10 puntu orduko 2  

5.2  Lanpostuaren edukiarekin zerikusia 

duten argitalpenak. 

• Egiletzagatik 

• Egilekideak edo egile-taldeak 

Azaroaren 2ko 2984/1972 Dekretuan 

(abenduaren 12ko 2063/2008 Errege 

Dekretuak aldatua) xedatutakoaren 

arabera ISBN kontsignatu behar duten 

argitalpenak, edo, hala badagokio, ISSN 

edo ISMN, halakorik ez dutenak, ez dira 

baloratuko, ez eta egilea argitalpen 

horien editorea den argitalpenak ere. 

 

 

0,5 

0,25 

2  

 

6. MEMORIA ETA ELKARRIZKETA   10 

6.1  Ikuskapen-lanari buruzko memoria, 

gehienez ere 15 orrialdekoa alde batetik. 

 6 

 

6.2  Elkarrizketa.   4 

 

  



 
 

II. ERANSKINA 

 

1.- : Ohar orokorrak 

 

• Ez dira baloratuko memoriarako eskatutako gutxieneko nota gainditzen ez dutenen 

merezimenduak. 

• Hilabetetzat 30 eguneko aldia hartuko da. Hilabete batera iristen ez diren aldi bakoitzeko 

egunak batu egingo dira, eta emaitza zati 30 eginda ateratzen den emaitza hilabete osoei 

gehituko zaie. 

• "Ponentziak eta argitalpenak" atalean ez dira zenbatuko lanpostuaren berezko 

eginkizunak betez egin direnak. 

 

2.- : Memoria  

 
Memoria gehienez 6 punturekin kalifikatuko da. Memorian alderdi hauek baloratuko dira: 

 

• Ikuskapena arautzen duen araudia eta indarrean dauden hiru urteko eta urteko planak 

ezagutzea (0,50 puntura arte). 

• EAEko ikuskaritzaren antolaketa-egitura eta bete beharreko funtzioak ezagutzea 

 (0,50 puntu, gehienez ere). 

• Indarrean dauden EAEko ikuskapen-planen eta arauak hezkuntza-ikuskaritzari esleitzen 

dizkion funtzioen arteko erlazioari buruzko analisi eta balorazio arrazoitua. 

(0,75 puntura arte) 

• Ikuskaritzaren funtzioak garatzeko beharrezkoak diren konpetentzia tekniko-

profesionalak, sozialak eta etiko-profesionalak identifikatzea. Balorazio arrazoitua (0,75 

puntu, gehienez). 

• Ikastetxeetako oinarrizko hezkuntza-araua eta antolamendu-egitura ezagutzea. (0,75 

puntu) 

• Ikuskaritzaren esku-hartzea ikastetxeak hobetzeko prozesuetan. Ikuskapenaren zeregina 

ebaluazio- eta aholkularitza-prozesuetan (0,75 puntu, gehienez). 

• Ikuskaritzak eskubideen bermeari eta betebeharrak betetzeari egiten dion ekarpena 

ezagutzea, eta, bereziki, ikasleek kalitatezko hezkuntza eta bizikidetzako giro positiboa 

izateko duten eskubideari egiten dion ekarpena. Ikuskapenaren ekarpena ekitatea, 

berdintasuna … bultzatzeko (0,75 puntu, gehienez). 

• Ikuskaritza Zerbitzuan parte hartzea, lankidetzan aritzea eta berritzea (0,50 puntu, 

gehienez). 

• Administrazioaren beste zerbitzu batzuekiko lankidetza eta komunikazio-prozesuak. 

Ikuskapen-txostena, oinarrizko egitura (0,75 puntu, gehienez). 

 

GARRANTZITSUA:  

 

- Honako hauek baloratuko dira: adierazpen-argitasuna, testuaren egitura orokorraren 

koherentzia, laburpen-gaitasuna, zehaztasuna eta balio erantsia ematen duten ekarpen 

berritzaileak. 

- Memorian ez da jasoko ez izenik, ez abizenik, ez hautagaia identifikatzeko bestelako daturik. 

Memoriaren edukian hautagaia identifikatzen duen elementuren bat badago, memoria 

baztertu egingo da. 

 

3.-: Elkarrizketa  
 

Laugarren oinarrian ezarritako baldintzak bete eta memorian eskatutako gutxieneko puntuazioa 

lortzen duten izangaiei bakarrik egingo zaie elkarrizketarako deia. 



 
 

Elkarrizketaren balorazioa 4 puntukoa izango da gehienez, eta memorian garatutako alderdietan 

oinarrituko da (2 puntu), bai eta Hezkuntza Ikuskaritzan plantea daitezkeen egoera zehatzei 

emandako erantzunaren kalitatean ere. (2 puntu). 

 

Gainera, kontuan hartuko dira izangaiaren komunikazio-gaitasuna eta ikuskaritza-eginkizunari 

lotutako gaitasunen adierazpena, zeinak zeharka baloratuko baitira elkarrizketan garatutako 

alderdi guztietan. 

 

 

 

4.-: Merezimendu akademikoak 

 

• Merezimendu gisa aurkeztutako tituluen fotokopia konpultsatuak aurkeztuko dira, edo, 

hala badagokio, titulua emateko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria. Lizentziatura, 

arkitektura edo ingeniaritza baten lehen zikloari dagozkion ikasketak baloratzeko, 

ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko da, non berariaz jasoko baita ziklo horri 

dagozkion irakasgai edo kreditu guztiak gainditu direla. 

 

• Ez dira kontuan hartuko unibertsitateko, erdi-mailako, diplomaturako edo lehen zikloko 

tituluak, baldin eta lizentziatura edo beste lizentziatura bat lortzeko balio izan badute, edo 

bigarren zikloa alegatu badute. 

 

• Diplomaturak, ingeniaritza teknikoak, arkitektura teknikoak edo halakotzat jotzen diren 

lehen zikloak baloratzeko, espediente akademikoa aurkeztu beharko da. 

 

• Ofizioz zenbatuko dira lizentziaturak, ingeniaritzak, arkitekturak eta graduak, baldin eta 

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Saileko Langileen Erregistroan alegatzen eta 

jasotzen badira. 

 

5.-: Formakuntza  

 

• Prestakuntzaren atalean, Hezkuntza Sailak 10 ordutik gorako ziurtagiri ofizialak eta 

homologatuak soilik baloratuko dira. 

 

6.-: Txostenak eta argitalpenak 

 

• Aurkeztutako argitalpenen jatorrizkoa bidali beharko da. Euskarri berezietan 

argitaratutako materialen kasuan (bideoak, CD-ROM, etab.), beharrezkoa izango da, 

gainera, argitalpen horiekin batera joan daitezkeen dokumentu inprimatuak aurkeztea 

(karatulak, helburuak eta edukiak azaltzen dituzten liburuxkak, inprimaketak, etab.). 

 

• Formatu elektronikoan bakarrik dauden argitalpenen kasuan, gainera, txosten ofizial bat 

aurkeztuko da, eta bertan, erakunde igorleak argitalpena datu-base bibliografikoan 

agertzen dela ziurtatuko du. Dokumentu horretan adieraziko dira datu-basea, 

argitalpenaren izenburua, egileak, urtea eta URLa. Erakunde igorlea desagertu delako edo 

atzerrian editatutako argitalpenak direlako txostena aurkeztea ezinezkoa bada, 

zuzenbidean onargarria den edozein frogabidez justifikatu beharko dira txosten horretan 

eskatutako datuak. 

 

7.-: Hautaketa  

 

Deitutako lanpostu bakoitza hautatzeko, honako baldintza hauek hartuko dira kontuan: 

 



 
 

• Hautatua izateko, gehieneko puntuazioaren % 50 lortu behar da gutxienez, bai 

memorian, bai elkarrizketan. 

 

• Puntuazio osoan berdinketa badago bi hautagairen edo gehiagoren artean, baremoaren 

atal bakoitzean punturik gehien lortu duenaren arabera ebatziko da berdinketa, atalek 

baremoan duten hurrenkeraren arabera. Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, 

azpiataletan lortutako puntuazioa hartuko da kontuan, baremoan agertzen diren 

hurrenkeraren arabera. 

 

• Lanpostu bakoitzerako lehentasunak adierazten du lanpostu hori duen hautagaia hura ez 

duenaren aurretik egongo dela beti, bere baremoa edozein dela ere, baina ezin izango da 

hautatu memorian eta elkarrizketan ezarritako gutxieneko puntuazioa lortzen ez badu. 

 

 


