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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

LEKUALDATZE- LEHIAKETEN PROZEDUREN JARRAIPENA.  
EPEAK BERRIRO HASTEA 

 

 
 Langileak kudeatzeko Zuzendaritzaren 2020ko maiatzaren 12ko Ebazpena argitaratu da. 
Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren mendeko ikastetxeetan 
lanpostuak betetzeko unibertsitatez kanpoko irakasleen kidegoetako funtzionarioen lekualdatze-
lehiaketetarako epeen zenbaketari berrekin zaio (2019ko azaroaren 15eko eta 2020ko 
martxoaren 4ko aginduen bidez egin ziren deialdiak). Kontsultatu web-orriko "Onartuak eta ez 
onartuak" eta “Deialdia” ataletan, hurrenez hurren. 

 
 
 

Hezkuntzako Sailburuaren 2019ko azaroaren 15eko agindu bidez deitutako Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren mendeko ikastetxeetan lanpostuak betetzeko 
unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-kidegoetako funtzionarioen Autonomia Erkidego 
mailako lekualdatze-lehiaketa 

 
 1) 2020ko maiatzaren 13tik ekainaren 5era arte berriz hasiko da Langileak Kudeatzeko 
zuzendariaren 2020ko martxoaren 4ko Ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko 
epea. Ebazpen horren bidez argitara ematen dira EAEko Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza 
Eskola Ofizialetako, Musika eta arte eszenikoetako eta Arte plastikoetako eta diseinuko 
katedradun eta irakasleen nahiz Lanbide Heziketako irakasle teknikoen irakaskuntza-
kidegoetako karrerako funtzionarioen erkidego mailako 2019/2020ko lekualdatze-lehiaketan 
onartutako eta baztertutako parte-hartzaileen behin betiko zerrenda eta merezimenduen 
baremoan lortutako puntuazioa. 
 
 2) 2020ko maiatzaren 13tik ekainaren 11ra arte berriz hasiko da Langileak Kudeatzeko 
zuzendariaren 2020ko martxoaren 10eko Ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoak 
aurkezteko epea. Ebazpen horren bidez argitara ematen dira, EAEko maisu-maistren kidegoko 
karrerako funtzionarioen erkidego mailako 2019/2020ko lekualdatze-lehiaketan onartutako eta 
baztertutako parte-hartzaileen behin betiko zerrenda eta merezimenduen baremoan lortutako 
puntuazioa. 
 
 Halaber, jakinarazten da, aurreikuspenen arabera, maiatzaren 15ean zehaztuko dela, 
Langileriaren Kudeaketako zuzendariaren ebazpen bidez, lehiaketa honetan eskaintzen diren 
lanpostuen behin-behineko zerrenda. Ebazpen hori Hezkuntza Sailaren webgunean argitaratuko 
da: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/("lanpostu hutsak" - "Behin-
behineko lanpostu hutsak" atala) eta http://www.irakasle.eus "Berriak" atala. 

 
 
 
Hezkuntzako Sailburuaren 2020ko martxoaren 4ko agindu bidez deitutako Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren mendeko ikastetxeetan izaera bereziko 
lanpostuak betetzeko lekualdatze-lehiaketa 
 
 1) Eskaerak eta betekizunak eta merituak ziurtatzen dituzten dokumentuak aurkezteko 
epearen zenbaketa berriz hasten da, 2020ko maiatzaren 13tik 27ra arte, egun hori barne, eta 
horrela aipatutako prozedura izapidetzen jarraitzen da. 
 
 2) Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, karrerako funtzionarioek izapidetutako 
eskaerak eta dokumentazioa epea berriro hasten den lehen egun baliodunean aurkeztu direla 
ulertuko da. 

 
 Beraz, 2020ko martxoaren 14tik aurrera eskabidea on line bete zutenek eta/edo 
betekizunak edo merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu zutenek EZ DUTE 
ESKAERA BERRIRO BETE BEHAR, EZTA DOKUMENTAZIO BERA AURKEZTU ERE. 
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 3) Kontuan hartuta egungo salbuespenezko egoera eta osasun-segurtasuna bermatzeko 
ezohiko neurriak hartu behar direla, hala nola gizarte-urruntzea lortzea, pertsonak elkartzea edo 
pertsonen arteko hurbiltasuna dakarten jarduerak saihestuz, pertsonek betekizunak eta/edo 
merezimenduak ziurtatzeko dokumentazioa entregatu behar duten kasuetan, honela jokatuko da: 
 

- dokumentazioa “Meritu eta betekizunen alegazio eta ziurtapen orria” modeloarekin 
batera, beteta, entregatuko da, honako helbide elektroniko hauen bidez (hauetako 
batean bakarrik entregatu): 

 
Araba: postubereziak.araba@euskadi.eus   
Gipuzkoa: postubereziak.gipuzkoa@euskadi.eus  
Bizkaia: postubereziak.bizkaia@euskadi.eus 

 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Saileko ikastetxeetan izaera bereziko 
irakasle-lanpostuetan karrerako funtzionario gisa izandako esperientzia egiaztatzeko: 
ikastetxeko zuzendaritzak emandako ziurtagiria entregatuko da, Hezkuntza 
Ikuskaritzaren oniritzirik gabe, eta Hezkuntza Sailak zuzenean jasoko du. 
 
- argitalpenak entregatzea: jatorrizko alearen ordez, argitalpenaren azalaren eta lehen 
3 orrialdeen kopia entregatuko da, ISBNren datuak agertzen diren orrialdeaz gain. 
Beharrezkoa izanez gero, argitalpena geroago entregatzeko eskatuko da. 
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