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Ekitaldi aretoan BAKARRIK deituak izan diren izanga iak. 
 
 Hezkuntza Departamentuko ekitaldi aretoaren gehieneko aforoa dela-eta, 
espezialitate eta hizkuntza bakoitzean deituak izan diren izangaiak bakarrik sartzen 
ahalko dira destinoak hautatzeko ekitaldira. 
 
 Beraz, ekitaldi aretoan sartzeko NANa erakusteko eskatuko da. 
 
 Deituak izan direnen ordezkariak egoten ahalko dira destinoak esleitzeko 
ekitaldian. Ekitaldi aretoan sartu ahal izateko, ordezkariak ordezkatzaileak sinaturiko 
ahalordea aurkeztu beharko du, eta baita ere ordezkatuaren NANaren fotokopia. 
 
 Espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko izangaiei deituko zaie ezarritako egutegi 
eta ordutegiaren arabera. 
 
Lanpostuak hautatzea. 
 
 Lanpostuak hautatuko dira honako bi foru agindu hauetan ezarritakoari jarraituz: 
55/2016 Foru Agindua, apirilaren 29koa, Hezkuntzako Kontseilariak emana, onesten 
duena zer arauren bidez kudeatu behar diren izangai zerrendak Hezkuntza 
Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuarekin irakasle lanpostuetan 
aritzeko; eta 32/2013 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Hezkuntzako Kontseilariak 
emana, berariazko eskakizunak zehazten dituena. 
 
 Aldi baterako kontratazioaren bidez bete behar diren irakasleen lanpostuak 
eskainiko zaizkie Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak zehazten dituen irakasle kidego, 
espezialitate eta hizkuntzako kontratazio zerrendetan sartutako izangaiei, honako hauei 
jarraituz: 
 
 Espezialitate eta hizkuntza bateko lanpostu osoak eta lanpostu mistoak, beste 
espezialitateren batekin osatzen direnak eta berariazko eskakizun edo titulurik egiaztatu 
beharrik ez dutenak, eskainiko dira Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak zehazten dituen 
espezialitate eta hizkuntzako kontratazio zerrendan, eta izangaiek eskola eman beharko 
dute eskaintzen den lanpostua osatzen duten ikasgai guztietan. 
 
 Hala ere, izangaiek uko egiten ahalko diete ordu-kopurua Musikarekin, Gorputz 
Hezkuntzarekin, Atzerriko Hizkuntzarekin, Euskararekin –gaztelaniazko ikastetxeetan– 
edo trebetasun instrumental edo teknikoak lantzen dituzten bestelako espezialitateekin 
osatzen duten lanpostuei, eskainitako lanpostuaren orduak osatzeko erabiltzen den 
espezialitate eta hizkuntzan aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan 
agertzen direnean edo dagokien profila frogatzen dutenean izan ezik. 



 Profil eskakizuna duten lanpostuak eskainiko dira Hezkuntzako Ikuskapen 
Zerbitzuak zehazten dituen espezialitate eta hizkuntzako kontratazio zerrendan, eta eslei 
dakizkieke bakarrik zerrenda horretan dagokien profilarekin ageri diren izangaiei, 
zeinak beharturik egonen baitira profil eskakizuna duten lanpostu hauen kontratazio 
eskaintzak onartzera. 
 
 Inor ez da beharturik egonen lanpostu ibiltariak hartzera, ezta lanaldi osoaren 
%80tik beherako lanaldi partzialeko lanpostuak (16 ordu baino gutxiago) edo espetxeko 
lanpostuak ere. 

 
Aldi baterako kontrataziorako izangaiak kudeatzeko arauen 12. artikuluaren 

arabera, 2016-2017 ikasturtearen hasieran irakasleak kontratatzeko beharrak betetzeko 
egiten den izangaien deialdia (2016ko abuztuaren 31ra arte egiten dena, dela destinoak 
hautatzeko jendaurreko ekitaldian, dela banakako deialdian) deialdi bakartzat hartuko 
da, egun horretara arte egiten diren eskaintzei, adjudikazioei eta lanpostu-ukoei 
dagokienez.  
 

Hartara, aldi baterako kontrataziorako izangaiak kudeatzeko arauen 13. 
artikuluaren arabera, deialdi horretan nahitaezko eskaintza bati uko egiten dioten 
izangaiak ukoari dagokion zerrendan ez-libre moduan agertuko dira. Ikasturtearen 
hasierarako deialdia bukatu ondoren, izangaiak espezialitate batean kontratua onartu 
badu, gainerako zerrendetan ez-libre moduan agertuko da, kontratu bat onartu duelako. 

 
Aitzitik, nahitaezko izaera duten eskaintzetako bakar bat ere onartu ez badu, 

sartuta dagoen kontratazio zerrenda guztietan ez-libre moduan agertuko da. 
 

 Betetzen zailak diren lanpostuak hautatzeko kontratuak esleitzeko 
ekitaldian, kontsideratuko da desagertu egin dela kontratua eragin zuen beharra, noiz eta 
2016-2017 ikasturterako eskaintzen den lanpostua lanaldi erdia baino laburragoa denean 
edo lanaldi arrunta izatetik ibiltaria izatera igarotzen denean edo lanposturako 
beharrezkoa denean trebetasun instrumental edo teknikoen jabe izatea, zeinen ondorioz 
lanpostuak izangaiarendako nahitaezko izateari uzten dion. Kasu horietan, interesdunek 
hautatzen ahalko dute lehentasunarekin edozein kontratu, betetzen zaila den 
lanpostuaren kontratua ekarri zuen kontratazio zerrendan. Bestela, betetzen zaila den 
lanpostuaren kontratuari uko eginez gero destinoak esleitzeko ekitaldian, ageri den 
zerrenda guztietatik kanpora geldituko da izangaia. 
 
 Destinoak esleitzeko ekitaldian eskainitako lanpostua onartzen duten pertsonek, 
kontratuaren hasierako eraginen egunean amatasun bajan baldin badaude, hautatutako 
lanpostuaren erreserbarako eskubidea izanen dute, eta hala gordeko zaie amatasun baja 
amaitzen den eguna arte; egun horretan kontratua sinatu beharko dute Hezkuntza 
Departamentuarekin. Hori dela eta, aipatutako egoera gertatzen den egunean, amatasun 
bajaren agiria aurkeztu beharko dute erregistroan, baita Langileen Kontrataziorako 
Atalari zuzendutako eskabide bat ere, non jakinaraziko baitute zer egoeratan dauden, 
destinoak hautatzeko ekitaldian onartutako lanpostua erreserba diezaieten. 
 
 Destinoak esleitzeko ekitaldian eskainitako lanpostua onartzen duten pertsonek, 
kontratuaren hasierako eraginen egunean aldi baterako ezintasun egoeran baldin 
badaude, ez dute izanen hautatutako lanpostuaren erreserbarako eskubidea, eta ez dute 
Hezkuntza Departamentuarekin kontratua sinatzen ahalko.  



 
 Izangaia berriz ere agertzeko lanerako prest bezala kontratazio zerrendetan 
zegoen leku berean, agiri fede-emaileen bidez frogatu beharko du amaitu dela aldi 
baterako ezintasuneko bere egoera. 
 
 Kontratua hautatuta, hautapena ezin izanen da aldatu hurrengo deietan.  
 
 Kontratuen hasiera eta esleitutako ikastetxean sartzeko data, oro har, 2016ko 
irailaren 1a izanen da. 
 
 Egun horretan beren lanpostuan hasten ez diren izangaiak kontratazio zerrenda 
guztietatik kanpora geldituko dira. 
 
 
Kontratuen sinadura. 
 
 Destinoak hautatzeko ekitaldietan esleitzen diren kontratuak irailaren 
lehenbiziko astean sinatuko dira. Izangai bakoitzari sinadurarako dagozkion eguna eta 
ordua ABUZTUKO BIGARREN HAMABOSTALDIAN iragarriko dira Hezkuntza 
Departamentuaren webgunean, www.educacion.navarra.es, “Irakasleei destinoak 
esleitzeko ekitaldiak. 2016-2017 ikasturtea" fitxan. 
  
 Destinoak hautatzeko ekitaldian onartutako kontratua sinatzeko ezarritako 
egunean sinatzen ez duten izangaiak kontratazio zerrenda guztietatik kanpora geldituko 
dira.  
 
 Kontratua eginen da Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak eskaini eta zehaztutako 
espezialitatean eta hizkuntzan, eta izangaiak eskola eman beharko du eskainitako 
lanpostua osatzen duten gai eta arlo guztietan.  
 
 2015-2016 ikasturtean Departamentu honetan lan egin ez dutenek, eskainitako 
lanpostuetako bat onartu eta gero, dagokien dokumentazioa bete eta posta 
elektronikoaren bidez igorri beharko dute contratoseducacion@navarra.es helbidera; 
zehazki, honako agiri hauek: 
 
 Datu pertsonalen inprimakia, kontrataziorako eta nominarako. 
 
 Sexu delituen egileen erregistro nagusiaren ziurtagiri negatiboa edo baimen-
inprimakia sexu delituen egileen erregistro nagusiaren ziurtagiri negatiborako.  
 
 Zinpeko aitorpenaren inprimakia, bertan adieraziz izangaia ez dagoela bereizia, 
diziplina espedientearen bidez, inongo administrazio publikoren zerbitzutik, eta ez 
dagoela eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua. 
 
 NANaren fotokopia.  
 
 Eskatzen den tituluaren fotokopia (bakarrik Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren 
zerrenden bidez kontratatutako izangaientzat) 
 



Horretaz gainera, bizitza eta istripu aseguruen polizetarako datuen jatorrizko inprimakia 
bidaliko da, behar bezala betea eta Nomina eta Gizarte Aseguruen Atalaren 
sinadurarekin, San Domingo kalea, 8 -31001 Iruña. 
 
 Datu pertsonalen formularioa eta inprimakiak webguneko “Irakasleen aldi 
baterako kontratazioa: indarreko zerrendak eta eguneroko esleipenak. 2016-2017 
ikasturtea"  fitxan daude, Deskribapena erlaitzean. 
 
 Dokumentazio hori aurkezten ez duten izangaiek ez dute kontratua sinatzen 
ahalko.  
 

Iruñean, 2016ko ekainaren 22an. 
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