
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

2019/2020ko LEKUALDATZE-LEHIAKETA  
IZAERA BEREZIKO IRAKASLE-LANPOSTUAK 

KIDEGOAK: BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK, LANBIDE HEZIKETAKO 
IRAKASLE TEKNIKOAK ETA MAISU-MAISTRAK. 

JARRAIBIDE OROKORRAK 
Lekualdatze-lehiaketen epeak berriro zenbatzen hasi ondoren, Langileak 

Kudeaketako zuzendariaren 2020ko maiatzaren 12ko Ebazpenaren 
arabera. 

OHAR GARRANTZITSUA: 

2020ko martxoaren 12tik aurrera (alarma-egoeraren aurretik eta bitartean) 
eskabidea On Line bete zutenek eta/edo betekizunak edo merezimenduak 
egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu zutenek EZ DUTE ESKABIDEA BERRIRO 
BETE BEHAR, ETA EZ DUTE DOKUMENTAZIO BERA AURKEZTU BEHAR. 

1º.- Parte hartzeko eskaera: 

Lekualdatze-lehiaketan parte hartzea formalizatzeko era bakarra hau izango da: 
irakaslegunea-n eskura dagoen eskaera elektronikoa betetzea. Eskaera horretara 
sartzeko internet http://www.irakasle.eus. helbidean erabiltzaile eta pasa-hitza sartzen 
da. Bi aukera daude,  

-irakasleen posta elektronikoaren erabiltzailea eta pasa-hitza (irakasle.eus) edo, 
izan ezean, 

-NANaren (letrarekin) eta irakaslegunearen ingurune horretara sartzeko pasa-
hitzaren bidez. 

Pasa-hitza izan edo gogoratu ezean, pasa-hitza berreskuratzeko zerbitzu bat, “pasa-
hitza eskuratu edo berreskuratzea “ deritzona, duzu aipatutako helbidean eskura. 

2020ko maiatzaren 13tik 27ra, biak barne, izango da eskaerak bete eta merituen eta 
baldintzak justifikatzeko dokumentazioa aurkezteko epea. 

2º.- Dokumentazioa ON-LINE aurkeztea: 

Merezimenduak eta betekizunak justifikatzeko dokumentazioa "Merezimenduak eta 
betekizunak alegatzeko eta egiaztatzeko orria" ereduarekin batera aurkeztuko dira, 
beteta, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzara zuzenduta, 
horretarako gaitutako mezu elektroniko hauen bidez: 

Arabako: postubereziak.araba@euskadi.eus 
Bizkaia: postubereziak.bizkaia@euskadi.eus 
Gipuzkoako: postubereziak.gipuzkoa@euskadi.eus 

2020ko martxoaren 14tik aurrera aurkeztutako dokumentazioa aurkeztutzat joko da 
epea berriro hasten den lehen egun baliodunean, Langileak kudeatzeko zuzendariaren 
2020ko maiatzaren 12ko Ebazpenaren 2.2 atalean xedatutakoaren arabera. 
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3º.- Merezimenduen baremoa:  
 

3.1.- Zein merezimendu baloratzen dira: 
 
Deialdiaren I. eranskinean adierazten direnak.  
 

*GARRANTZITSUA: deialdiaren I. eranskina zehatz-mehatz IRAKURRI behar da. 
Eranskin honetan baloratzen diren merezimenduak eta justifikatzeko aurkeztu 
beharreko dokumentazioak agertzen dira, baita Administrazioak berak ofizioz 
zenbatzen dituen merezimenduak ere (hots, lehiatzaileak ez du, horiek 
egiaztatzeko, dokumentaziorik aurkeztu behar). Gerta liteke atal bereko 
merezimenduak baloratzeko, kasu batzuetan ofizioz egitea, eta beste kasu 
batzuetan, ordea, parte-hartzaileak merezimendu horren egiaztagiria aurkeztea 
beharrezkoa izatea. 
 

3.2.- Zein merezimendu baloratzen ditu, ofizioz, Administrazioak, hots, 
lehiatzaileak ez du egiaztagiririk aurkeztu beharrik: 

 
a.- Izandako antzinatasuna Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailean (2 
atala). 
 
b.- Ondorengo tituluak/egiaztagiriak (3. Atala), baldin eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hezkuntza Saileko Langileen Erregistroan agertzen badira: 
 

- Doktore titulua.  
- Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatutakoa ez den Masterraren 

unibertsitate-titulu ofiziala 
- Graduaren unibertsitate-titulu ofiziala 
- Diplomatura, ingeniaritza tekniko, arkitektura teknikoak 
- Lizentziaturak, ingeniaritzak edo arkitekturak  
- Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako ziurtagiriak/tituluak, Euskal 

Autonomia Erkidegokoak zein beste autonomia-erkidego batzuetakoak. 
- Atzerriko hizkuntzan Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko 

B2 maila edo hori baino maila handiagoa duela egiaztatzea, maiatzaren 
15eko 73/2012 Dekretuaren –2019ko ekainaren 3ko Aginduaren bidez 
eguneratua (EHAA, 2019/06/10)– eranskinean jasotako titulu edo 
ziurtagiriren baten bidez.  

 
c.- Euskal Autonomia Erkidegoko eta beste autonomia erkidego batzuetako 
ikastetxe publikoetan (beste autonomia erkidego batzuetakoen kasuan 
Pertsonalaren Erregistroan jasota agertzen badira), bete diren ondorengo 
zuzendaritza-karguak: 

 
Zuzendaria, idazkaria, ikasketa-burua eta haren albokoak, 
zuzendariordea,  idazkariordea, Lanbide Heziketako idazkariordea eta 
gaueko ikasketa-burua (4.1 eta 4.2 atalak) 
 

Halaber, era berean, zuzendaritza-kargu lanetan balorazio baikorra. 
 
d.- Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailak antolatutako prestakuntza-
jarduerak eta Hezkuntza Sail horrek homologatu edo ezagututako irabazi asmorik 
gabeko instituzioek antolatuak, hots, Garatu ikastaroak eta EAEko Hezkuntza 
Sailak homologatutako ikastaroak (5.1 eta 5.2 atalak). 
 
e.- Espezialitate berria lortu izana EAEan (5.3 atala) 
 
f.- Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailak deitutako ikerketa- edo 
berriztapen-proiektuetan parte hartzea (6.2 atala). 
 



 

g.- Irakaskuntza-kidegoetara sartzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza 
Sailak deitutako aukeratze-prozeduretarako epaimahaietan kide gisa parte 
hartzea(6.3 atala). 
 

 
3.3.- Lehiatzaileak aurkeztu behar dituen merezimenduak: 
 
I. eranskinean (merezimenduen baremoa) aurreikusten diren merezimenduak  
egiaztatzeko dokumentazioa, argibide hauen 3.2. atalean adierazitakoaren arabera, 
ofizioz zenbatzeko merezimenduak diren edo dagoeneko Pertsonalaren Erregistroan 
jasota agertzen diren kasuetan izan ezik.  
 
Dokumentazioa aurkeztuz gero, "Merezimenduak eta betekizunak alegatzeko eta 
egiaztatzeko orria" inprimakiarekin batera aurkeztuko da, eta bertan aurkezten den 
dokumentazioa zerrendatuko da. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Saileko ikastetxeetan lortu nahi den 
lanpostuaren ezaugarri bereko irakaskuntzako lanpostu berezietan karrerako 
funtzionario gisa izandako esperientzia egiaztatzeko, ikastetxeko zuzendaritzak 
emandako ziurtagiria aurkeztuko da, Hezkuntza Ikuskaritzaren oniritzirik gabe. 
Ziurtagiri hori Hezkuntza Sailak eskatuko du zuzenean. 
 
Argitalpenen entregari dagokionez, jatorrizko alearen ordez, argitalpenaren 
azalaren eta lehen 3 orrialdeen kopia aurkeztuko da, ISBNaren datuak agertzen 
diren orrialdeaz gain. Beharrezkoa izanez gero, argitalpena geroago aurkeztea 
eskatuko da. 
 

Kontsultatu behar da hurrengo atalei buruzko informazioa: zerbitzuei 
(antzinatasuna), tituluei, ikastaroei eta zuzendaritza-karguei buruzko informazioa. 
Informazio hori Pertsonalaren Erregistroan dago, http://www.irakasle.eus web 
orrian, Espediente Pertsonalaren atalean.  
 
Zuzendaritza-karguei dagokienez, hurrengoak ikusi ahal izango dira: 

 
- Zuzendaria, zuzendari albokoa, zuzendariordea. 
- Idazkaria, idazkari albokoa, idazkariordea. 
- Ikasketa-burua, ikasketa-buru albokoa, gaueko ikasketa-burua. 
- Lanbide Heziketako ikastetxeetako Administratzailea 
 

Zure historiala osorik ez balego, merezimenduak aurkezteko epean aurkeztu beharko 
duzu aipatutako historialean agertzen ez diren merituak justifikatzeko 
dokumentazioa, Hezkuntza Sailaren datu-basean sartzeko eta lekualdatze-
lehiaketan merezimendu gisa zenbatzeko. 

 
4º- Betekizunak: 
 

4.1.- Lehiatzaileak aurkeztu behar dituen betekizunak: 
 

III. eranskinean aurreikusitako betekizunak egiaztatzeko dokumentazioa (beste 
betekizun batzuk egiaztatzea), hala dagokionean. Gainera, "Merezimenduak eta 
betekizunak alegatzeko eta egiaztatzeko orria" inprimakia aurkeztuko da, eta bertan 
zerrendatuko da aurkezten den dokumentazioa.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.irakasle.net/


 

 

GARRANTZITSUA 
 

On-line eskabidea betetzeko eta, hala badagokio, merezimenduak eta betekizunak 
justifikatzeko agiriak aurkezteko epea 2020ko maiatzaren 13a eta 27a da, biak barne. 
 
Aplikaziora sartzeko erabiltzailearekin edo on-line parte hartzeko eskaera grabatzeko 
prozesuarekin gerta litezkeen intzidentzia teknikoak garaiz konpondu ahal izateko, 
funtsezkoa da erabiltzailea eta pasa-hitza berreskuratzea (gogoratzen ez badira) 
gomendatzen da azken unera arte ez uztea, ezta eskaeraren grabazioa ere. 

 

 
 
Espezialitateak eskuratzea:  
 

Beste espezialitate batzuk ezagutzeko, eskaera bat aurkeztu beharko zaio Langileak 

Kudeatzeko zuzendariari, lekualdatze-lehiaketan eskaerak aurkezteko epeak bukatu 

aurretik. Horretarako, Sailaren web orrian eskura dagoen inprimakia erabili beharko da. 

Eskaera baiesten edo ezesten duen aditzera emateko, behar den ebazpena emango du 

Langileak Kudeatzeko zuzendariak. 


