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EBAZPENA, 2022ko uztailaren 27koa, Plangintza eta Antolaketako zuzendariarena eta 
Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren 
Hezkuntzako edo Lanbide Heziketako ikastetxe integratuetan 2022-2023 ikasturterako 
ekintza guztiak burutzeko zenbat irakasle beharko diren eta dotazioak nola banatu behar 
diren zehazteko irizpideak arautzekoa.  

 
 

1.- Eremua eta helburua. 
 
Ebazpen hau honako hauei aplikatuko zaie: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa 

edo Heziketa Zikloak ematen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren 
mendeko ikastetxe publikoei. 
 

Ebazpen honek aurreko lerrokadan aipatutako ikastetxeetarako 2022-2023 ikasturterako 
irakasleen dotazioak zehaztu nahi ditu, zenbat beharko diren eta nola banatu. 

 
 
2.- Egutegia. 
 
Irakasle-hornidurek 2022-2023 ikasturtean ikastetxeek izango dituzten irakaskuntzen eta 

bestelako jardueren egoerari erantzun beharko diote, eta aurreikus daitezkeen gorabehera 
guztien isla jaso beharko dute.  

 
 
3.- Lanpostu motak. 
 
Lanpostuak mota hauetan sailkatuko dira: 

 
- Bigarren Hezkuntzako eta Berariazko Lanbide Heziketako espezialitate arruntetako 

lanpostuak.  
 

- Hezkuntza Orientabideko lanpostuak 
 

- Curriculum Aniztasuneko lanpostuak 
 

- Zereginen Ikaskuntzako lanpostuak 
 

- Zuzendaritzari Laguntza Emateko lanpostuak 
 

- Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuko lanpostuak 
 

- Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratuko lanpostuak 
 

 
 
4.- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ETA BATXILERGOA 
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4.1.- Bigarren Hezkuntzako espezialitate arruntetako lanpostuak 
 

 
4.1.1.- Irakaskuntza-dedikazioaren ordu kopurua. Irakasleen irakaskuntza-dedikazioa 20 

ordukoa izango da, ikasleekin hartu-eman zuzena ekarriko du eta oinarrizko 
konpetentzien garapenaren bitartez, zeharkakoak zein diziplina barrukoak, ikasleen 
irteera profila lortzea izango du helburu. 

 
 
Espezialitate arruntetako lanpostuen definiziorako ordu kopuru metagarria honakoek 
osatuta egongo da: 

 

• Curriculumaren irakaskuntza. Ikastetxeko 2022-2023 ikasturteko eskola-ordu erreal 
guztiak, tutoretza-, banaketa- eta errefortzu-orduak barne, batzean lortzen den ordu 
kopuru arrunta. 

 
 

• Irakaskuntza-dedikaziorako beste ordu kopurua: 2022-2023 ikasturtean dagoena. 
Ordu kopuru hori honakoek sortua da: zuzendaritzako kargudunen murrizketek, 
hezkuntza-kudeaketarako orduek, berrikuntza-proiektuek, hizkuntza normalizatzeko 
proiektuek, Europako programek, hezkidetza eta genero-indarkeriaren 
prebentziorako proiektuek, Ikastetxe eta Plangintzaren Zuzendaritzak berariaz 
baimenduriko bestelako murrizketek. 
 

 
Ordu kopuru arrunta kalkulatzeko, honako arau hauek erabiliko dira: 

 
 
4.1.1.1.- Jakintza-eremuen araberako irakaskuntza eta banatzeak Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzan eta Batxilergoan. 

 
o Jakintza-eremuen araberako irakaskuntza: ikastetxeari astean hiru ordu gehiago 

emango zaizkio Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculumaren 
irakaskuntzarako, jakintza-eremuak osatu diren ikasturte eta hizkuntza-ereduko 
taldeetako bakoitzeko (jakintzagai multzoaren emaitza gisa). Ikastetxeak ordu 
gehigarri horiek erabili beharko ditu plangintzarako eta koordinaziorako, eta 
jakintzagai horietan irakaskuntza partekatua egiteko. Ordu gehigarri horiek 
bateraezinak izango dira banaketen ondorioz sortutako kredituarekin. 
 

o Banatzeak: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasturteetako 
bakoitzean, ikasle kopuruaren eta ikasturte eta hizkuntza-eredu bateko talde 
kopuruaren arteko zatiketaren emaitza 20 edo handiagoa bada, ikastetxeari 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza astean curriculumaren irakaskuntzarako hiru 
ordu eta Batxilergoan astean bi ordu gehiago emango zaizkio dagokion ikasturte 
eta hizkuntza-ereduko taldeetako bakoitzeko. Ikastetxeak ikasleari zuzeneko 
arreta egiteko erabiliko ditu ordu horiek: hezkuntza-errefortzuko eskolak emateko 
edo banatutako taldeetan eskolak emateko.  
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4.1.1.2.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako orduak. 
  

Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzarenak, bere zazpigarren xedapen 
gehigarrian ezarri duenez, maisu-maistren kidegoko irakasleek haur-hezkuntzan eta lehen 
hezkuntzan beteko dituzte beren funtzioak, eta Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta 
Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoko irakasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, 
Batxilergoan eta Lanbide Heziketan beteko dituzte beren funtzioak. 
 
 Lege horren lehen xedapen iragankorrak, dena den, honako hau ezarri du: Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzaren lehen bi kurtsoetako lanpostuei behin betiko atxikitako maisu-
maistren kidegoko funtzionarioek denbora mugagabean jarraitu ahal izango dute lanpostu 
horietan, eta beren mugikortasuna baliatu ahal izango dute hezkuntza-administrazio 
bakoitzak finkatzen dituen lanpostu hutsei dagokienez. 
 
 Aurreko bi printzipioak betez, hurrengo arauak ezarri dira, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzaren lehen bi mailei dagozkien curriculumaren irakaskuntzako orduak banatzeari 
dagokionez: 

 
 
a) DBHko lehen bi kurtsoetako lanpostuek, baldin eta otsailaren 15eko 26/2022 

Dekretuaren bidez onartutako maisu-maistren LPZn badaude eta behin betiko destinoa duten 
maisu-maistrek betetzen badituzte, hurrengo ikasturteko ordu aski izanez gero, maisu-
maistrei esleitzen jarraituko dute. 

 
Behin betiko destinoa duen maisu-maistra batek betetako lehen bi kurtsoetako lanpostu 

batek ordu aski baduela ulertuko da, baldin eta curriculumaren irakaskuntzako 17 ordu esleitu 
ahal bazaizkio, honako hauek kontabilizatuz: bere espezialitateko curriculumaren 
irakaskuntzako orduak, dagokion maisu-maistrak, gaikuntza edo habilitazioa dela eta, eman 
ditzakeen beste espezialitate batzuetako curriculumaren irakaskuntzako orduak, eta 
curriculumaren irakaskuntzari lotuta ez dauden orduak, tutoretzagatik edo murrizketengatik, 
horietarako eskubiderik izanez gero, edozein arrazoi dela eta: zuzendaritza-kargua, 
berrikuntza-proiektuak, hizkuntza-normalizazioa, eta abar. 

 
Horretarako, DBHko lehen bi kurtsoetako lanpostu batean behin betiko destinoa duen 

maisu-maistra bakoitzari honako hauek esleituko zaizkio: lehenik eta behin, lehen bi 
kurtsoetako orduak, bere espezialitateari dagozkionak, eta dagozkion curriculumaren 
irakaskuntzari lotuta ez dauden orduak; eta bigarrenik, lanpostua osatzeko behar izanez gero, 
beste espezialitate batzuetan soberan geratu diren lehen bi kurtsoetako orduak; betiere, 
eragindako irakasleak espezialitate hori emateko gaikuntza edo habilitazioa baldin badu.  

 
Ondorio horietarako, betetzen duten lanpostuko gai edo alorrez bestelakoak esleitu ahal 

izango zaizkie maisu-maistren kidegoko irakasleei, betiere, dagokien gaikuntza edo 
habilitazioa baldin badute, otsailaren 13ko 35/1996 Dekretuak (EHAA, 96-02-15) bere 4.1. 
artikuluan ezarri duenaren arabera. 
 
 b) Ikastetxean behin betiko destinoa duten maisu-maistren lanpostuak eratzeko erabili ez 
diren lehen bi kurtsoetako orduekin, berriz, honela jokatuko da: 
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1.- Lehenik eta behin, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoari pasatuko 

zaizkio, besterik gabe, dagokion espezialitateko edo kidekoren bateko lanposturen 
batean, ikastetxean bertan, behin betiko destinoa duen aipatutako kidegoko 
irakasleren baten lanpostua kentzea edo irakasle hori lekuz aldaraztea saihesteko 
behar diren ordu guztiak. 

 
2.- Ondoren, aztertuko da ea oraindik esleitu gabe dauden orduak aski diren 

dagokion espezialitateko lehen bi kurtsoetako lanpostu oso bat eratzeko, 
espezialitate ezberdinetakoak batu gabe. Ondorio horretarako, honako hau ulertuko 
da: lanpostu bat osatzeko espezialitate-orduen gutxieneko kopurua 17 ordu dela 
(curriculumaren irakaskuntzako 16 ordu eta tutoretza-ordu 1). Irizpide hori aplikatuz, 
berriz, honela jokatuko da: 

 
- Curriculumaren irakaskuntzako gutxiengoa izan, eta beraz, lehen bi 

kurtsoetako plaza oso bat eratzeko aukera ematen duten espezialitateetan, 
maisu-maistrei esleituko zaie lanpostu hori, lanpostu hutsak eduki ahal 
izateko, Bigarren Hezkuntzako plazetan atxikitako maisu-maistrak 
mugikortasun-eskubideaz baliatu ahal izan daitezen. 

 
- Oraindik sobera dauden orduak curriculumaren irakaskuntzako 

gutxiengo kopurura iristen ez diren espezialitateetan, aldiz, Bigarren 
Hezkuntzako irakasleen kidegoari pasatuko zaizkio dauden ordu horiek, 
dagokion espezialitateko aipatutako kidegoko irakasleek eman ditzaten.  

 
 
c) Aurreko arauen salbuespenak baimendu ahal izango ditu tokian tokiko Ikastetxe eta 

Plangintzaren Lurralde Burutzak, ikastetxeko zuzendaritzak idatziz eskatu ondoren. Eskaria 
behar bezala justifikatu beharko da, eta eragindako sail edo departamentuei jakinaraziko zaie 
aldez aurretik, eta ez die kalterik eragingo ikastetxean behin betiko destinoa duen inongo 
irakasleren eskubideei. 
 
 
4.2.- Ikastetxean espezialitate arruntetan guztira zenbat irakasle izango diren zehaztea. 
 

 

Ikastetxean espezialitate arruntetan guztira zenbat irakasle izango diren honela zehaztuko 
da: 

 
- Ordu kopuru metagarria kalkulatuko da, honela: curriculumaren irakaskuntzako 

orduak, tutoretzako orduak eta irakaskuntza-dedikazioaren beste orduak batuko dira, 
4.1. puntuan zehaztutako definizio eta arauen arabera. 

 
- Ordu kopuru osoa zati curriculumaren irakaskuntzako espezialitate bakoitzeko 

gutxieneko ordu kopurua egingo da. Lortzen den emaitza ez bada zenbaki osoa eta 
hamarrenak 0,5 edo txikiagoak baldin badira, hamarren horiek 0,5eraino biribilduko 
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dira. Hamarrenak 0,5 baino handiagoak baldin badira, hurrengo zenbaki osoraino jota 
biribilduko da. 

 
- Horrela aterako den zenbakiak ikastetxeak espezialitate arruntetarako, gehienez, 

zenbat irakasle izango dituen adieraziko du. Kopuru horretan ondorengo arloetako 
irakasleak bakarrik gehitu ahal izango dira, beharrezkoa den kasuetan: Erlijioa, 
Hezkuntza Orientabidea, Curriculum Aniztasuna, Zuzendaritzari Laguntzea eta 
Zereginen Ikaskuntza. 
 

 
4.3.- Irakasleen kopurua espezialitateetan banatzea. 

 
Ikastetxeari dagozkion irakasleak funtzionamenduko lanpostuen zerrendako 

espezialitateen arabera banatzeko, era honetan jardungo da: 
 

4.3.1.- Lehenbizi, 4.1. puntuan zehaztutako ordu-zama arrunta banatuko da, kasuan kasuko 
espezialitate bakoitzari arlo edo gai bakoitzeko orduak emanda, ondorengo arauen arabera: 
 

o Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, jakintzagaietan metatutako orduak 
dagozkien espezialitateei emango zaizkie, V. Eranskineko taulen arabera. 

o Batxilergoan, jakintzagaietan metatutako orduak dagozkien espezialitateei 
emango zaizkie, ondorengo taularen arabera. 

 

 
4.3.2.- DBHko eta Batxilergoko espezialitate bakoitzari esleitu ahal zaion ordu kopuru 
metagarria (euskarazko eta gaztelaniazko orduak batzea) kalkulatu ondoren, curriculumaren 
irakaskuntzako gutxieneko orduak baldin badaude, edo gainerakoa 12 ordukoa edo gehiago 
denean, lanpostu bat esleituko zaio espezialitate bakoitzari, betiere gainerako ordu horiek 
espezialitate baliokideetako orduekin osatzerik baldin badago. HE1eko eta HE2ko 
lanpostuetan ateratzen diren lanpostuak banatzeko, 4.5. puntuan xedatutakoaren arabera 
jokatuko da. 
 
4.3.3.- Latin eta Grekoko orduek osatutako lanpostuek «Kultura Klasikoko» lanpostuak izena 
hartu ahal izango dute, urriaren 6ko 1635/1995 Errege Dekretuak hamargarren xedapen 
gehigarrian zehaztutakoaren arabera. 
 
4.3.4.- Gainerako lanpostuak, espezialitate arruntetan ikastetxeak duen irakasle kopuru osora 
iritsi arte, 4.2. puntuan zehaztutako kopurua hain zuzen ere, Ebazpen honen hurrengo 
apartatuan xedatutakoaren arabera definituko dira. 
 

 

4.4.- Gainerako lanpostuen definizioa. 
 
 Gainerako lanpostuak nola moldatu ikastetxeek erabaki beharko dute, baina garaiz egin 
beharko dute hori, lanpostu horiek ikasturte hasierako esleipenean behar bezala definituta 
eta moldatuta egon daitezen. 
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Lanpostu horiek moldatzeko eskumena ikastetxeko zuzendaritza-taldeak izango du, 
kasuan kasuko didaktikako departamentuen iritzia zein den jakin ostean. Dena den, jarraitu 
beharreko irizpideetako bat koherentzia pedagogiko ahalik eta handienarekin jardutearena 
izango da, eta lanpostuak moldatzerakoan, gaiak ahalik eta berdinenak izango dira, eta gai 
horiek, gainera, curriculumari dagokionez, ahalik eta gertuen egon beharko dute. 
 
 Lanpostuen osaeran espezialitate bat baino gehiagoko gaiak sartzen baldin badira, 
lanpostu horren definizioan garbi adierazi beharko da lanpostua zein espezialitatek edo gaik 
osatzen duten, nahiz eta lanpostua espezialitate jakin bati atxikita egon, ondorengo arauak 
jarraituta: 
 
a) Orokorrean, lanpostua osatzen duten espezialitateen artetik ordu gehien duen 
espezialitateari emango zaio lanpostua, ondorengo apartatuetako salbuespenetan izan ezik. 
 
B) Espezialitate bakoitzak zenbat ordu dituen alde batera utzita, lanpostu bat osatzen dutenen 
artean atzerriko hizkuntza bat ere ageri baldin bada, lanpostua beti espezialitate horri emango 
zaio. Atzerriko hizkuntza bi edo gehiagotako orduek osatzen baldin badute lanpostua, ordu 
gehien duen hizkuntzari emango zaio lanpostua. 
 
c) Espezialitate bakoitzak zenbat ordu dituen alde batera utzita, lanpostu bat osatzen dutenen 
artean Greziera ageri baldin bada, lanpostua beti espezialitate horri emango zaio, Latina ere 
baduen kasuetan izan ezik; kasu horretan lanpostua Kultura Klasikokoa izan daiteke. 
 
d) Espezialitate bakoitzak zenbat ordu dituen alde batera utzita, lanpostu bat osatzen dutenen 
artean latina ageri baldin bada, lanpostua beti espezialitate horri emango zaio, Greziera ere 
baduen kasuetan izan ezik; kasu horretan, c) puntuan esaten den moduan, lanpostua Greziera 
edo Kultura Klasikokoa izango da. 
 
e) Lanpostu bat atzerriko hizkuntza batez eta Latina edota Grekoa espezialitateko orduekin 
osatuta egongo balitz, ordu kopuru gehien dituen espezialitatearekin lotuko da lanpostu hori. 
 
f) Espezialitate bakoitzak zenbat ordu dituen alde batera utzita, lanpostu bat osatzen dutenen 
artean Hezkuntza Zikloetako moduluetako orduak ageri baldin badira, lanpostua beti 
espezialitate horri emateak lehentasuna izango du. 
 

 

4.5.- Lanpostuen hizkuntza-eskakizuna ezartzea. 
 

Espezialitate bakoitzak zenbateko ordu-zama izango duen erabaki ostean, ordu horiek 
euskara eta gaztelaniaren artean banatuko dira, honako arau hauekin bat etorriz: 

 
a) D ereduko orduak euskaraz izango dira. 
 
b) A ereduko orduak gaztelaniaz izango dira, Euskara eta Literatura jakintzagaiko orduak 

izan ezik, horiek euskaraz emango baitira. 
 
c) B ereduko orduak hizkuntza bakoitzari banatzeari dagokionez, ordu horiek 2022-2023 

ikasturtean zein hizkuntzatan emango diren kontuan izanda banatuko dira. 



 

 7 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
Hizkuntza bakoitzean guztira zenbat ordu diren jakin ostean, lanpostuen hizkuntza-

eskakizuna urtarrilaren 18ko 6/2000 Dekretuan xedatutakoaren arabera emango da; Dekretu 
horrek hizkuntza-eskakizunen martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua aldatu zuen.  

 
Horren ondorioz: 
 
1. Honako hauek izango dira 2. hizkuntza-eskakizuneko lanpostuak, derrigortasun-epea 

beteta dutenak: 
a) «Euskara eta Literatura» jakintzagaiko eskola-orduek guztiz edo partzialki 

osaturiko lanpostuak. 
b) D ereduko talderen bateko edozein jakintzagaiko eskola-orduek guztiz edo 

partzialki osaturiko lanpostuak (2.b apartatuan aurreikusitako salbuespenak izan 
ezik). 

c) B ereduko talderen batean euskaraz emandako edozein jakintzagaiko eskola-
orduek guztiz edo partzialki osaturiko lanpostuak (2.b apartatuan aurreikusitako 
salbuespenak izan ezik). 

 
2. Honako hauek izango dira 1. hizkuntza-eskakizuneko lanpostuak, derrigortasun-eperik 

gabeak: 
a) A ereduko taldeetan «Euskara eta Literatura» ez den beste jakintzagai batzuetako 

orduek eta/edo B ereduko taldeetan gaztelaniaz emandako jakintzagaietako 
orduek osaturiko lanpostuak. 

b) Gaztelaniako edo Atzerriko Hizkuntzako lanpostuak, behin betiko destinoa 
lanpostu horixe duten eta 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta ez duten irakasleen 
kasuan.  
 

 

4.6.- Lanpostu batzuetarako eskatuko den ingeleseko edo frantseseko titulazioa. 
 

Jakintzagaiak ingelesez edo frantsesez ematen dituzten ikastetxeetan, orduren bat 
hizkuntza horietan eman behar duten lanpostuei, dagokien espezialitateaz eta hizkuntza-
eskakizunaz gain, honako betekizun hau ezarriko zaie: maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretuaren 
2. artikuluan xedatutako titulu, gaikuntza edo ziurtagiri bat egiaztatzea. Dekretu horrek, 
atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoak, Euskal Autonomia Erkidegoko 
unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan jakintzagaiak edo 
irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen 
ditu. 
 
 
4.7.- Hezkuntza Orientabide espezialitateko lanpostuak. 
 
4.7.1.- Hezkuntza Orientabideko lanpostu kopurua zehaztea. 
 
a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza edo Batxilergoa zuzeneko irakaskuntza gisa duten 
ikastetxe publiko guztietan, Hezkuntza Orientabide espezialitateko lanpostu bat egongo da. 
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b) Hezkuntza Orientabide espezialitateko beste lanpostu bat ere izango dute aurreko 
apartatuan aipatzen diren ikastetxeek, baldin eta ondorengo baldintzetakoren bat betetzen 
badute: 
 
– 500 ikasle baino gehiago izatea. 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Batxilergoko irakaskuntza bi udalerritan ematea, 
ikastetxeko bi kokaguneen arteko distantzia 500 metrokoa baino gutxiagoa denean izan ezik. 
 

 

4.7.2.- Hezkuntza Orientabideko lanpostuen hizkuntza-eskakizuna zehaztea. 
 

Urtarrilaren 18ko 6/2000 Dekretuko 4. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (Dekretu 
horrek martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua, hizkuntza-eskakizunei buruzkoa, aldatu zuen), 
Hezkuntza Orientabide espezialitateko lanpostuen hizkuntza-eskakizuna ondorengo 
irizpideen arabera zehaztuko da: 
 
a) Irakasleak A ereduko ikasleez baino ez baldin badu arduratu behar, 1 hizkuntza-

eskakizuneko lanpostuak izango dira, derrigortasun-eperik gabekoak. 
 
b) Irakasleak D ereduko talderen bateko ikasleez ere arduratu behar baldin badu, 2. 

hizkuntza-eskakizuneko lanpostuak izango dira, derrigortasun-epea beteta dutenak. 
 
c) Irakasleak B ereduko talderen bateko ikasleez ere arduratu behar baldin badu, eta ez badu 

D ereduko ikasleez arduratu behar, 1. hizkuntza-eskakizuneko lanpostuak izango dira, 
derrigortasun-epea beteta dutenak. 

 

 

4.8.- Curriculum Aniztasuneko espezialitateetako lanpostuak. 
 
 

4.8.1.- Curriculum Aniztasuneko lanpostu kopurua zehaztea. 
 
2022-2023 ikasturterako aurreikusitako Curriculum Aniztasuneko talde bakoitzeko, 

hizkuntza eta gizarte arloko lanpostu bat eta zientzia eta teknologiaren arloko beste bat 
sortuko dira. 

 
 
Ikastetxeko beste espezialitateren bateko irakasle batek beteko duela aurreikusten bada 

ere, lanpostua Curriculum Aniztasuneko lanpostu izango da. Ez da agertuko aipatutako 
irakasleak duen espezialitatean. 
 
 
4.8.2.- Curriculum Aniztasuneko lanpostuen hizkuntza-eskakizuna zehaztea. 

 
Urtarrilaren 18ko 6/2000 Dekretuko 4. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (Dekretu 

horrek martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua, hizkuntza-eskakizunei buruzkoa, aldatu zuen), 
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Curriculum Aniztasuneko lanpostuen hizkuntza-eskakizuna ondorengo irizpideen arabera 
zehaztuko da: 

 
a) Irakasleak A ereduko ikasleez baino ez baldin badu arduratu behar, 1 hizkuntza-
eskakizuneko lanpostuak izango dira, derrigortasun-eperik gabekoak. 
 
b) Irakasleak D ereduko ikasleez baino ez baldin badu arduratu behar, 2. hizkuntza-
eskakizuneko lanpostuak izango dira, derrigortasun-epea beteta dutenak. 
 
c) Irakasleak beste batzuen artean B ereduko ikasleez ere arduratu behar badu, irakaslearen 
hizkuntza-eskakizuna arlo bakoitzean, zientzia eta teknikakoan eta hizkuntza eta gizarte 
arlokoan, erabilitako hizkuntzara egokituko da. 
 
 

 
4.9.- Zereginen Ikaskuntzarako Gela izeneko espezialitaterako lanpostuak. 
 
 
4.9.1.- Zereginen Ikaskuntzarako Gela izeneko espezialitaterako lanpostu kopurua zehaztea. 

 
2022-2023 ikasturtean lanean izango direla aurreikusitako Zereginen Ikaskuntzarako Gela 

bakoitzeko, espezialitate horretako lanpostu bat egongo da, eta Lanbide Heziketako Irakasle 
Teknikoen Kidegotik beteko da lanpostu hori. 

 
Lanpostua Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko espezialitate zehatz bati 

esleituko zaio, Ikastetxe eta Plangintzaren Zuzendaritzako Lurralde Buruak horrela 
erabakitzen duenean. Aldez aurretik Ikastetxeko zuzendaritzak eskaera egingo du eta 
ikastetxeari dagokion Berritzeguneak eskaera onartzearen egokitasunari buruzko txostena 
eman beharko du. Osterantzean, lanpostua Zereginen Ikaskuntza lanpostu bezala besterik ez 
da agertuko. 

 
 
4.9.2.- Zereginen Ikaskuntzarako Gelako lanpostuen hizkuntza-eskakizuna zehaztea. 
 

Zereginen Ikaskuntzarako Gelako lanpostuek 1. hizkuntza-eskakizuna izango dute, 
derrigortasun-eperik gabe, baldin eta irakasleak A ereduko ikasleekin bakarrik egin behar badu 
lana. B edo D ereduko ikasleekin ere egin behar badu lana, lanpostua 2. hizkuntza-
eskakizunekoa izango da, epea beteta duena. 
 

 

4.10.- Lanpostuak Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan. 
 
 UHEIko lanpostu guztiak bereziak izango dira, eta berariazko baldintzak eskatuko dira 
lanpostu horiek betetzeko, gaur egun horrela eskatzen duelako urrutiko edozein 
irakaskuntzak. Hain zuzen ere eskatuko da irakaskuntzan esperientzia eta ondokoa 
menderatzea: teleprestakuntza plataformetan ikasturteak administratzea eta tutorizatzea, 
eta teleprestakuntza plataformetarako edukiak sortzea. 
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 1/2013 Legeak ezartzen duenez, UHEIn sartzen dira Urrutiko Oinarrizko Heziketako 
Ikastetxeak (UOHEI) eta Urrutiko Batxilergo Institutuak (UBI). Horrenbestez, UHEIko lanpostu 
batzuk ez dira lanpostu bereziak izango eta ez zaizkie berariazko baldintzak eskatuko, irakasle 
horiek lanpostu horietara atxiki ahal izateko. Dena den, lanpostu horiek iraungi eta lanpostu 
bereziekin ordeztuko dira pixkanaka. 
 

 

4.11.- Lanpostua funtzionarioek edo lan-kontratudun langileek betetzeko irizpideak. 
 

Ikastetxeak ematen duen edozein espezialitatetan, lanpostua funtzionarioari edo lan-
kontratudun langileari emateko lehenespena ondorengoa izango da: 

 
1.- Ikastetxean espezialitate eta hizkuntza-eskakizun horretako lan-kontratudun langile 

finkoren bat baldin badago, lanpostua lan-kontratudun langileentzat izango da. 
 
2.- Espezialitate eta hizkuntza-eskakizun horretako behin betiko funtzionarioren bat 

baldin badago, hain zuzen ere Irakaskuntza Ertainetako Institutu Teknikoetako irakasle 
berezien kidegokoa, lanpostua kidego horretako norbaitek bete beharko du. 

 
3.- Gainerako kasuetan, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoko irakasleei esleituko 

zaizkie lanpostuak. 
 

 

4.12.- Irakaskuntzak banatu edo integratzeko prozesu baten ondorioz sortutako lanpostuak. 
 
 Ikastetxe batean irakaskuntza batzuk kentzen badira eta gero beste ikastetxe batean 
integratu, orduan irakaskuntza horietako lanpostuak ikastetxe igorlearen lanpostu-
zerrendatik kendu eta ikastetxe hartzailearen lanpostu-zerrendan integratuko dira. 
Lanpostuak zehazteko, irizpide hauek aplikatuko dira: 
 
1.- Zehaztu egingo da zenbat ikasle matrikulatu 2022-2023 ikasturtean ikastetxe igorlean 
banatutako irakaskuntzetan eta zenbat ikasletako taldeak sortuko diren ikastetxe hartzailean 
jakintzagai bakoitzean. 
 
2.- Zehaztu egingo da zenbat curriculumaren irakaskuntzako ordu izango dituzten talde horiek. 
 
3.- Espezialitate bakoitzean ikastetxe igorletik kendu eta ikastetxe hartzailean lanpostu bat 
integratuko da espezialitate horretako curriculumaren irakaskuntzako orduko edo gainerako 
12 ordu edo gehiagoko ordu-multzo bakoitzeko. 
 
 
5.- LANBIDE HEZIKETA. 
 
5.1- Bigarren Hezkuntzako espezialitate arruntetako irakasleen eta Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoen lanpostuak. 
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Irakasleen irakaskuntza-dedikazioa 20 ordukoa izango da, ikasleekin hartu-eman zuzena 
ekarriko du eta konpetentzia profesional eta zeharkako konpetentzia guztiak lortzea izango 
du helburu. 
 
 
5.1.1.- Lanpostuen Zerrenda Funtzionala osatzen duen ordu kopurua. 
 
Espezialitate arruntetako lanpostuen definiziorako ordu kopurua honako hauek osatuta 
egongo da: 
 

• Curriculumaren irakaskuntzarako orduak. Ordu kopuru hori 2022-2023 ikasturtean 
curriculuma irakasteko planifikatu eta ezarri diren ordu guztien batura izango da, 
prestakuntza-zikloei eta espezializazio-ikastaroei dagokienez. Ordu kopuru horren 
barruan sartuko dira, halaber, enpresako edo lantokiko prestakuntza kudeatzeko eta 
horietan tutoretza-lana egiteko orduak. 

 

• Enplegurako prestakuntza orduak, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzak onartu 
dituenak. 
 

• Irakaskuntza-dedikaziorako beste ordu batzuk, hainbat arlotako murrizketek sortuak; 
alegia, zuzendaritza-kargu, ikastetxeko kudeaketa eta antolakuntza-egitura berri, 
berrikuntza aplikatu eta ekintzailetza, prestakuntza-ziklo (eskaintza partzialeko 
modalitatean) eta espezializazio-ikastaro eta -programa, hizkuntza-normalizaziorako 
proiektu eta bestelakoetan egindako murrizketek. Hezkuntza Sailburuordetzak 
eta/edo Lanbide Heziketako Sailburuordetzak berariaz baimendu beharko dituzte 
murrizketa horiek. 

 
 
5.1.2.- Lanpostuen Zerrenda Organikoa osatzen duen ordu kopurua. 
 
Ordu kopuru hori honako hauetarako ematen da: 
 

- Prestakuntza-zikloetarako Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari 
buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren (LOGSE) babesean zehaztutako 
prestakuntza-zikloetarako, Ebazpen honen I. eranskinean jasotzen direnak.  

- Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren (LOE) babesean 
zehaztutako prestakuntza-zikloetarako, II. eranskinean jasotzen direnak. 

 
Gainera, III. eranskinean zenbait irizpide zehazten dira banaketek sortutako orduak bi arau 
horietan zehaztutako prestakuntza-zikloetan txertatzeko. 
 
Irakaskuntzako ordu kopurua apartatu hauen batura izango da (dagokien eranskinetan jasota 
daude): 
 

a) Heziketa-zikloko moduluetan zuzenean emandako irakastorduak (“oinarria/base” 
zutabea). Ordu kopurua hizkuntza-ereduen arabera esleitzen da: 

 
A eredua  
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I. edo II. eranskineko “oinarria / base” zutabean zikloari esleitutako ordu 

guztiak 1. LHn zenbatuko dira, 20 ikasle edo gehiago direnean salbu; izan ere, 
orduan Kreditu Orokorreko orduak zenbatuko dira derrigortasun-datarik 
gabeko 1. LHn. 

 
D eredua  

 
I. edo II. eranskineko “oinarria / base” zutabean zikloari esleitutako ordu 

guztiak 1. LHn zenbatuko dira, 20 ikasle edo gehiago direnean salbu; izan ere, 
orduan Kreditu Orokorreko orduak zenbatuko dira 2. LHn. 

 
B eredua: 
 

a) I. edo II. eranskineko “oinarria / base” zutabean zikloari esleitutako ordu 
guztiak, ken B zutabeko orduak, derrigortasun-datarik gabeko 1. LHn 
zenbatuko dira.  

 
b) Aipatutako eranskinetako B zutabean zehaztutakoa 2. LHn zenbatuko da. 

 
B eredua, 20-25 ikaslerekin: 

 
a) I. edo II. eranskineko “oinarria / base” zutabean zikloari esleitutako ordu 

guztiak, ken B zutabeko orduak, derrigortasun-datarik gabeko 1. LHn 
zenbatuko dira. 

 
b) Aipatutako eranskinetako B zutabean zehaztutakoa 2. LHn zenbatuko da. 

 
c) Kreditu Orokorreko orduak 1.LHrako zenbatzen dira moduluak gaztelaniaz 

ematen badira, eta, euskaraz ematen badira, 2. LHrako. 
 

B+ eredua: 
 

a) I. edo II. eranskineko “oinarria / base” zutabean zikloari esleitutako ordu 
guztiak derrigortasun-datarik gabeko 1. LHn zenbatuko dira.  

 
b) Aipatutako eranskinetako B zutabean zehaztutakoa 2. LHn zenbatuko da. 

 
c) Kreditu Orokorra zutabea ez da zenbatuko B + eredu horretan. 

 
b) Heziketa-zikloko irakasleen espezialitate batzuetan irakasleei laguntzeko orduak, 

(Kreditu Orokorra KO), betiere prozeduren zailtasuna eta arriskuak (“K.O. /C.G.” 
zutabea) kontuan hartuta, III. eranskinean azaltzen diren irizpideen arabera.  

 
Kreditu Orokorreko orduak esleitzeko (KO), taldeetan dagoen ikasle kopurua kontuan 
hartuko da, a) apartatuan adierazi den bezala. Kreditu Orokorra aplikatuko da, soilik, 
ikasle kopurua 20 edo gehiago denean, eta zuzeneko irakaskuntzarako erabiliko da. 
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c) Enpresako edo lantokiko prestakuntza kudeatzeko eta horietan tutoretza-lana 
egiteko orduak: Txandakako Lanbide Heziketa duala edo Lantokiko Prestakuntza 
modulua (LP) kudeatzeko eta horietan tutoretza-lana egiteko, Plangintza eta 
Antolaketa Zuzendaritzak zentroari esleitu dion ordutegi orokorra kontuan hartuko 
du ikastetxeko zuzendaritza-taldeak, eta tutoreen artean banatuko du. 

 
Talde bakoitzarentzat honako kontzeptu hauek batu eta esleituko dira: 

 
▪ Txandakako Lanbide Heziketa dualeko ikasle bakoitzagatik: 1,2 ordu astean, 

baina gehienez ere 10 ordu izan ditzake talde bakoitzak. 
 
▪ Lantokiko Prestakuntzako (LP arrunta) ikasle bakoitzagatik: 0,4 ordu astean, 

baina gehienez ere 5 ordu izan ditzake talde bakoitzak. 
 

Talde batek LPko eta Dualeko ikasleak dituenean, 15 ordu izan ditzake, gehienez, 
kontzeptu horretan. 

 
d) Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzak esleitutako enplegurako prestakuntzara 

bideratutako orduak. Kalkulua egiteko, Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
kudeaketa-mandatua hartuko da erreferentzia gisa.  

 
5.1.3.- Irakaskuntza-dedikaziorako beste ordu batzuk.  
 
Ordu horien artean, honako hauetarako orduak daude: 
 

a) Ikastetxeko departamentuen zeregin propioak kudeatzeko, honako irizpide hauek 
kontuan hartuta: 

- 5 ordu lanbide-familia guztien lehen ziklorako. 
- 1,5 ordu hurrengoetarako (beste ziklo batzuetarako). 
 

b) Zuzendaritza-karguen eginkizunetarako. Ordu horiek uztailaren 6ko 185/2010 
Dekretuaren 30. artikuluan ezarritakoaren arabera aplikatu behar dira; dekretu horren 
bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen 
lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartu zen. 

 
c) Ebazpen honen IV. eranskinean jasotako espezializazio-ikastaroak emateko. 

 
d) Eskaintza partziala emateko, ezarritako prestakuntza-moduluen 

 
e) eta beste jarduera batzuen arabera, ikastetxe bakoitzean duten ezarpen-mailaren 

arabera. 
 
 
 
5.2.- Ikastetxean espezialitate arruntetan guztira zenbat irakasle izango diren zehaztea. 

 
Ikastetxean espezialitate arruntetan guztira zenbat irakasle izango diren honela zehaztuko 

da: 
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- Ordu kopurua osoa (funtzionamenduko lanpostuen zerrenda) kalkulatuko da, honela: 
curriculumaren irakaskuntzako orduak, enplegurako prestakuntza-orduak eta irakaskuntza-
dedikazioaren beste orduak batuko dira, 5.1 puntuan zehaztutako definizio eta arauen 
arabera. 
 
- Ordu kopuru osoa zati curriculumaren irakaskuntzako espezialitate bakoitzeko gutxieneko 
ordu kopurua egingo da. Lortzen den emaitza ez bada zenbaki osoa eta hamarrenak 0,5 edo 
txikiagoak baldin badira, hamarren horiek 0,5eraino biribilduko dira. Hamarrenak 0,5 baino 
handiagoak baldin badira, hurrengo zenbaki osoraino jota biribilduko da. 
 
- Horrela aterako den zenbakiak ikastetxeak espezialitate arruntetarako, gehienez, zenbat 
irakasle izango dituen adieraziko du. Hortik gora, Hezkuntza Orientazioko irakasleak eta 
Zuzendaritzari Laguntzekoak besterik ez daitezke izan, izatekotan. 
 
 
5.3.- Irakasleen kopurua espezialitateetan banatzea. 

 
Ikastetxeari dagozkion irakasleak funtzionamenduko lanpostuen zerrendako 

espezialitateen arabera banatzeko, era honetan jardungo da: 
 
5.3.1.- Lehenbizi, 5.1. puntuan zehaztutako ordu-zama banatuko da, kasuan kasuko 
espezialitate bakoitzari arlo edo gai bakoitzeko orduak emanda, ondorengo arauen 
arabera: 

 

Heziketa-zikloetan eta espezializazio-ikastaroetan, moduluetan pilatzen diren orduak 
dagozkien espezialitateei batuko zaizkie, horrela ezarri baita ebazpen honetako 
eranskinetan. 
 
5.3.2.- Espezialitate bakoitzari esleitu ahal zaion ordu kopurua (euskarazko eta 
gaztelaniazko orduak batzea) kalkulatu ondoren, curriculumaren irakaskuntzako 
gutxieneko orduak baldin badaude, edo gainerakoa 12 ordukoa edo gehiago denean, 
lanpostu bat esleituko zaio espezialitate bakoitzari, betiere gainerako ordu horiek 
espezialitate-orduekin (lanbide-familia bereko konpetentzia-unitateei atxikitako lanbide-
moduluetan irakasteko eskumena esleituta duten espezialitate-orduekin) osatzerik baldin 
badago. HE1eko eta HE2ko lanpostuetan ateratzen diren lanpostuak banatzeko, 5.5. 
puntuan xedatutakoaren arabera jokatuko da. 

 
5.3.3.- Gainerako lanpostuak, espezialitate arruntetan ikastetxeak duen irakasle kopuru 
osora iritsi arte, 5.2. puntuan zehaztutako kopurua hain zuzen ere, Ebazpen honen 
hurrengo apartatuan xedatutakoaren arabera definituko dira. 

 
5.4.- Gainerako lanpostuen definizioa. 
 
 Gainerako lanpostuak nola moldatu ikastetxeek erabaki beharko dute, baina garaiz egin 
beharko dute hori, lanpostu horiek ikasturte hasierako esleipenean behar bezala definituta 
eta moldatuta egon daitezen. 
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Lanpostu horiek moldatzeko eskumena ikastetxeko zuzendaritza-taldeak izango du, 
kasuan kasuko departamentuen iritzia zein den jakin ostean. Dena den, jarraitu beharreko 
irizpideetako bat koherentzia pedagogiko ahalik eta handienarekin jardutearena izango da, 
eta lanpostuak moldatzerakoan, gaiak ahalik eta berdinenak izango dira, eta gai horiek, 
gainera, curriculumari dagokionez, ahalik eta gertuen egon beharko dute. 
 
 Lanpostuen osaeran espezialitate bat baino gehiagoko gaiak sartzen baldin badira, 
lanpostu horren definizioan garbi adierazi beharko da lanpostua zein espezialitatek edo gaik 
osatzen duten, nahiz eta lanpostua espezialitate jakin bati atxikita egon, ondorengo arauak 
jarraituta: 
 
a) Orokorrean, lanpostua osatzen duten espezialitateen artetik ordu gehien duen 
espezialitateari emango zaio lanpostua, hurrengo lerrokadan adierazitako salbuespenean izan 
ezik. 
 
b) Espezialitate bakoitzak zenbat ordu duen alde batera utzita, lanpostu bat osatzen dutenen 
artean Hezkuntza Zikloetako moduluetako orduak ageri baldin badira, lanpostua beti 
espezialitate horri emateak lehentasuna izango du. 
 
 
5.5.- Plazen hizkuntza-eskakizuna ezartzea. 

 
Abuztuaren 30eko 190/2011 Dekretuan xedatzen diren irizpideak ezarriz zehaztuko da 
lanpostu horien hizkuntza-eskakizuna. Dekretu horren bidez, Lanbide Heziketako irakasle-
lanpostuetako hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak zehazten dira. 
 
Dekretu horren 8. artikuluan xedatutakoa betez, Hezkuntza Sailak egindako plangintzaren 
arabera ezarriko dira lanpostu horietako irakasle-lanpostuetako hizkuntza-eskakizuna eta 
derrigortasun-data, ikasleek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako 
edozeinetan egin ahal izan ditzaten beren ikasketak. 
 
Aurrekoa aplikatuz, honela zehaztuko da lanpostu horien hizkuntza-eskakizuna: 
 
a) Orduen zati bat edo ordu guztiak euskaraz emango dituzten lanpostuetan 2. hizkuntza-
eskakizuna indarrean edukitzea eskatuko da. 
 
b) Ordu guztiak gaztelaniaz emango dituzten lanpostuetan, behin betiko destinoa lanpostu 
horixe duten eta 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta ez duten irakasleen kasuan, 1. hizkuntza-
eskakizuna edukitzea eskatuko da, derrigortasun-datarik gabe. 
 
c) Ordu guztiak gaztelaniaz emango dituzten lanpostuen kasuan, lanpostu horretan behin 
betiko destinoa duen irakasle batek betetzen ez badu, eta hurrengo ikasturteetan LHren 
euskalduntze-prozesuarekin jarraitzeko helburuarekin, 2. hizkuntza-eskakizuna beteta duten 
lanpostuak izan daitezke. 
 
 
5.6.- Lanpostu batzuetarako eskatuko den ingeleseko edo frantseseko titulazioa. 
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Heziketa-zikloak eredu eleaniztunean (ingelesez, frantsesez edo EEEko beste hizkuntza 
batean) ematen dituzten ikastetxeetan, orduren bat hizkuntza horietan eman behar duten 
lanpostuei, dagokien espezialitateaz eta hizkuntza-eskakizunaz gain, honako betekizun hau 
ezarriko zaie: maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretuaren 2. artikuluan xedatutako titulu, 
gaikuntza edo ziurtagiri bat egiaztatzea. Dekretu horrek, atzerriko hizkuntzen titulu eta 
ziurtagiriei buruzkoak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako 
ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan 
emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen ditu. 
 
 
5.7.- Hezkuntza Orientabide espezialitateko lanpostuak. 

 
Lanbide Heziketako zikloak ematen ez dituzten ikastetxeetan Hezkuntza Orientabide 

espezialitateko lanpostu guztiak mantenduko dira, hain zuzen ere otsailaren 15eko 26/2022 
Dekretuaren bidez onartutako lanpostuen zerrendan jasotzen zirenak (EHAA, 2022-03-22). 

 
Gainera, Hezkuntza Orientabide espezialitatean plazarik ez duten ikastetxe publikoetan 

eta Oinarrizko Graduko Heziketa Zikloak, irakaskuntza presentzialean, ematen badituzte edo 
Erdi-Mailako Heziketa Zikloak, irakaskuntza presentzialean, 200 pertsona edo gehiago 
matrikulatuta badituzte, Hezkuntza Orientabide espezialitateko lanpostu bat egongo da. 
 
5.8.- Zuzendaritzari Laguntza Emateko lanpostuak. 
 

Zuzendaritzari laguntza emateko lanpostu guztiak otsailaren 15eko 26/2022 Dekretuak 
(EHAA, 2022-03-22) onartutako lanpostuen zerrendako langileentzat izango dira, eta bere 
horretan mantenduko dira, baldin eta behin betiko destinoa duen irakasle batek beteta 
jarraitzen badute lanpostu horiek. 

 
 
5.9.- Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuko lanpostuak. 
 
 UHEIko lanpostu guztiak bereziak izango dira, eta berariazko baldintzak eskatuko dira 
lanpostu horiek betetzeko, gaur egun horrela eskatzen duelako urrutiko edozein 
irakaskuntzak. Hain zuzen ere eskatuko da irakaskuntzan esperientzia eta ondokoa 
menderatzea: plataforma birtualetan eta digitalizatuetan ikasturteak administratzea eta 
tutorizatzea, eta plataforma horietarako edukiak sortzea. 
 
 
5.10.- Lanpostua funtzionarioek edo lan-kontratudun langileek betetzeko irizpideak. 
 

Ikastetxeak ematen duen edozein espezialitatetan, lanpostua funtzionarioari edo lan-
kontratudun langileari emateko lehenespena ondorengoa izango da: 

 
1.- Ikastetxean espezialitate eta hizkuntza-eskakizun horretako lan-kontratudun langile 

finkoren bat baldin badago, lanpostua lan-kontratudun langileentzat izango da. 
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2.- Gainerako kasuetan, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoko edo Lanbide 
Heziketako irakasle teknikoen kidegokoek bete beharko dituzte lanpostuak, kasuan kasuko 
espezialitatearen arabera. 
 
 
 
5.11.- Irakaskuntzak banatu edo integratzeko prozesu baten ondorioz sortutako lanpostuak. 
 
 Ikastetxe batean irakaskuntza batzuk kentzen badira eta gero beste ikastetxe batean 
integratu, orduan irakaskuntza horietako lanpostuak ikastetxe igorlearen lanpostu-
zerrendatik kendu eta ikastetxe hartzailearen lanpostu-zerrendan integratuko dira. 
Lanpostuak zehazteko, irizpide hauek aplikatuko dira: 
 
1.- Zehaztu egingo da zenbat ikasle matrikulatu 2021-2022 ikasturtean ikastetxe igorlean 
banatutako irakaskuntzetan eta zenbat ikasletako taldeak sortuko diren ikastetxe hartzailean 
jakintzagai bakoitzean. 
 
2.- Zehaztu egingo da zenbat curriculumaren irakaskuntzako ordu izango dituzten talde horiek. 
 
3.- Espezialitate bakoitzean ikastetxe igorletik kendu eta ikastetxe hartzailean lanpostu bat 
integratuko da espezialitate horretako curriculumaren irakaskuntzako orduko edo gainerako 
12 ordu edo gehiagoko ordu multzo bakoitzeko. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 27a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugenio Jimenez Ibañez 
 
IKASTETXE ETA PLANGINTZAREN 
ZUZENDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolás Sagarzazu Alzua 
 
PLANGINTZA ETA ANTOLAKETAKO 
ZUZENDARIA 

 
   
 


