
MAISU-MAISTREN KIDEGOKO FUNTZIONARIOEN DESTINOAK HAUTATZEKO JEN-

DAURREKO EKITALDIRAKO JARRAIBIDEAK 

 

Otsailaren 13ko 580/2018 Ebazpenaren bidez, irakaskuntza ez-unibertsitarioko ira-
kasle funtzionarioei behin-behineko destinoak, praktiketakoak eta zerbitzu-
eginkizunetakoak esleitzeko jarraibideak, zuzendaritza-karguen izendapena eta irakasleen 
lanaldiaren murrizketak eskatzeko prozedura onetsi ziren, 2018-2019 ikasturterako. Hala-
ber, apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioaren unibertsitatez kanpoko irakasle kidegoei dagozkien lanpostuen horni-
dura arautu zen. Ebazpen eta dekretu horretan xedatutakoaren arabera, honela jokatuko 
da: 

 

1. Ekitaldi aretoan BAKARRIK deituak izan diren irakasleak sartzea. 

Hezkuntza Departamentuko ekitaldi aretoaren gehieneko aforoa dela-eta, espeziali-
tate eta hizkuntza bakoitzean deituak izan diren irakasleak bakarrik sartuko dira jendau-
rreko ekitaldian. 

Beraz, ekitaldi aretoan sartzeko NANa erakustea eskatuko da. 

Hirugarren batek ordezkatu ahal izanen ditu ekitaldi publikora deituak izan diren 
izangaiak. Ekitaldi aretoan sartu ahal izateko, ordezkariak ordezkatzaileak sinaturiko aha-
lordea aurkeztu beharko du, eta baita ere ordezkatuaren NANaren fotokopia. 

2. EKAINAREN 26KO ESLEIPEN EKITALDIETARA DEITUAK IZAN DIREN irakasleak. 

 
2.1. PF, PALE, PI eskakizuna duten lanpostuak hautatzeko ekitaldietan, 

espezialitate eta hizkuntza bakoitzean hautatzeko ordena, frantsesa 
ikasteko programa (FIP), alemana ikasteko programa (AIP) edo inge-
lesa ikasteko programa (IIP) duten ikastetxeetan.  

 
Apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera, frantsesa 
ikasteko programa (FIP), alemana ikasteko programa (AIP) edo ingelesa 
ikasteko programa (IIP) duten ikastetxeetan PF, PALE edo PI eskakizuna du-
ten lanpostuak hornitzeko ekitaldi publikora deituak izanen dira 2018-2019 
ikasturterako ekitaldi publikoan destinoa aukeratu behar duten irakasleak eta, 
ondorioz, gaztelaniazko eta/edo euskarazko lanpostuak hautatzeko ekitaldira 
deituak izan eta PF, F, PALE, ALE, PI edo I eskakizuna egiaztatuta dituzte-
nak. 
 



Ekitaldi publiko honetara deituak izan diren irakasleek espezialitate eta hiz-
kuntza bakoitzean lanpostuak aukeratuko dituzte, ordena honen arabera: 

1. Jendaurreko ekitaldira PF eskakizunarekin deituak izan diren irakasleak 

2. Jendaurreko ekitaldira PALE eskakizunarekin deituak izan diren irakas-
leak 

3. Jendaurreko ekitaldira PI eskakizunarekin deituak izan diren irakasleak 

4. Jendaurreko ekitaldira F eskakizunarekin deituak izan diren irakasleak 

5. Jendaurreko ekitaldira ALE eskakizunarekin deituak izan diren irakasleak 

6. Jendaurreko ekitaldira I eskakizunarekin deituak izan diren irakasleak 

Eskakizun horietako bakoitzean deituak izan diren irakasleak jarraibide hauetako 
2.2 atalean ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dira. 

 

2.2. Espezialitate eta hizkuntza bakoitzean hautatzeko ordena, gaztela-
niazko eta euskarazko lanpostuak hautatzeko ekitaldietan.  

 
Jendaurreko ekitaldira deitu diren irakasleek lanpostuak ordena honetan 
hautatuko dituzte espezialitate eta hizkuntza bakoitzean: 

1. Osasun arrazoiengatik jendaurreko ekitaldian destinoa aukeratu behar 
duten funtzionario eskatzaileei zerbitzu-eginkizuna ematea proposatu 
zaien irakasleak.  

2. Irakastordu nahikorik ez izateagatik edo lanpostua ezabatua izateagatik 
ikastetxetik aldarazitako irakasleak. 

3. Euskaraz irakasteko konpromisoa betetzeko zerbitzu-eginkizuna ematea 
proposatu zaien irakasleak. 

4. Behin-behineko destinoa duten irakasleak. 

5. Semea edo alaba zaintzeagatik edo aparteko gorabeherengatik zerbitzu-
eginkizuna eman zaien irakasleak. 

6. Praktiketako funtzionarioak. 

7. Zerbitzu aktibora berriro itzuli direnak. 

2.3. Lanpostuak hautatzea. 



 
Espezialitate eta hizkuntza bakoitzerako deituak izan diren funtzionarioek 
nork bere espezialitate eta hizkuntzan eskainitako lanpostu hutsen artean 
hautatuko dute (ordutegia beste espezialitate batekin osatzen duten lanpos-
tuak barne), 2018rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Le-
gearen bostgarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat eginez. Bes-
talde, beren espezialitate eta hizkuntzan berariazko eskakizunekin eskain-
tzen diren lanpostuak ere hautatzen ahalko dituzte, betiere haietarako 
egiaztapena edukiz gero. 

 
Jendaurreko ekitaldira deituak izan diren behin-behineko funtzionario guztiek 
eta praktiketako funtzionarioek Kidegoan sartzeko hautapen prozesua zein 
espezialitate eta hizkuntzan gainditu zuten, espezialitate eta hizkuntza har-
tako lanpostu hutsak hautatu beharko dituzte.  
 
Hori hala izanik ere, ingelesa-gaztelania, ingelesa-euskara, frantsesa-
gaztelania eta frantsesa-euskara espezialitateetan behin-behineko destinoa 
duten irakasleek gaituta dauden espezialitateetako lanpostuak hauta ditza-
kete, beren oposizioko hizkuntzan (lanpostu horiek ingeleseko edo frantse-
seko eskakizunarekin zehaztu dira, hurrenez hurren). Ondorio horietarako, 
gaikuntza iragankorra kontuan hartuko da Haur Hezkuntzan atzerriko hizkun-
tzaren eskakizuna duten lanpostuak betetzeko, hain zuzen ere apirilaren 
30eko 37/2014 Foru Dekretuko lehen xedapen iragankorreko 2. atalean eza-
rritakoa. 
 
Jendaurreko ekitaldira deituak izan diren gainerako irakasleek behar den es-
pezialitatea eta hizkuntza eta, hala behar denean, egiaztaturiko hizkuntza 
eskakizuna duten espezialitate eta hizkuntzetako lanpostu hutsak hauta di-
tzakete.  
 
Beren espezialitate eta hizkuntzan ez badago lanpostu hutsik, destinoa es-
pezialitate berean esleituko zaie, baina beste hizkuntza batean, edo, hala 
behar denean, eman ditzaketen beste espezialitate batzuetan, lehentasuna 
emanez hautapen prozesua zein hizkuntzatan gainditu duten eta bermatuz 
behar den espezialitatea duten irakasleek destinoa hautatzeko duten lehen-
tasuna. 
 
Eskakizun jakin bat duten lanpostuak hautatzeko, nahitaez behar den espe-
zialitatea izan beharko da edo, hala behar denean, eskakizuna egiaztatu 
beharko da.  
 
Funtzionarioek 2/3, 1/2, 45%, 2/5, 1/3, 1/6 edo 1/8ko lanaldia duten lanpostu 
hutsak aukera ditzateke behar den lanaldi murrizketa eskatzen badute. Es-
katutako murrizketaren arabera, funtzionarioek eska ditzaketen ordu zeha-
tzak honako hauek dira:  



 
 LANALDIA (orduak) 

Murrizketa 2/3 1/2 45% 2/5 1/3 1/4 1/6 1/8 >58 años 
Lehen Hez-

kuntza 
9 12 14 15 16 18 21 22 22-23 

 
 
 
2018ko irailaren 1ean hasiko dira esleitutako destinoetan. 

 
3. ZERBITZU-EGINKIZUNA 2018-2019 ikasturterako EMAN ZAIEN Maisu-maistren 

Kidegoko irakasleak.  
 
 Destino bat zerbitzu-eginkizunetan esleitu zaien funtzionarioek gogoan izan behar 

dute lanpostu hutsik ez bada ez dela destinorik izanen. Ondorioz, jendaurreko zerrendetan 
egiaztatu beharko dute proposatutako destinoa berretsi den edo, aitzitik, zerbitzu-
eginkizuna ukatu den edo, hala behar denean, behar den ekitaldi publikoan destinoa auke-
ratu behar duten. 

 Ikastetxe jakin batean zerbitzu-eginkizuna eman zaien funtzionarioak ez daude dei-
tuak jendaurreko ekitaldira. 

 Hala ere, zerbitzu-eginkizuna ematea proposatu eta destinoa jendaurreko ekitaldian 
hautatu behar duten funtzionarioak deituak dira ekitaldi publikora. 

Iruñean, 2018ko ekainaren 15(e)an 
 


