HAURRESKOLAK PARTZUERGOKO ZUZENDARITZA BATZORDEAREN
2018KO APIRILAREN 17KO 04/04-2018 ERABAKIA BEHIN BETIKO LAN
KONTRATUA DUTEN HEZITZAILEEN ARTEKO LEKUALDATZELEHIAKETARAKO DEIALDIA EGITEN DUENA
Haurreskolak Partzuergoko II Lan Hitzarmenaren 13. artikuluan 2 paragrafoan b
atalaren arabera: Lanpostu finkoa duten langileek lekualdatze lehiaketaren bidez
soilik alda dezakete beren atxikipena behin betiko.
Lekualdatze-lehiaketaren prozesua langileen ordezkariekin negoziatu ondoren
Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordearen 2016ko otsailaren 2ko
02/02-2016 Erabakiaren bidez, lekualdatze-lehiaketaren araua onartu zen.
Beraz erabaki da lekualdatze-lehiaketa prozesuari ekitea, laneko kontratu
mugagabea duten langileek sortu diren plaza berriak betetzeko aukera izan
dezaten.
Bestetik, prozesu aipatuaren bidez laneko kontratu mugagabea duten langileek
bizi pertsonala, familiarra eta lanekoa bateratzeko aukera izango dute.
2018ko apirilaren 17an Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordearen
03/04-2018 Erabakiaren bidez, Partzuergoko lanpostuen zerrenda onartu da,
non Haurreskolak Partzuergoko hezkuntza-langileen lanpostuak definitu diren.
Arestian esandako guztia kontuan harturik, lan-kontratu mugagabea duten
Haurreskolak Partzuergoko hezitzaileei zuzendutako deialdi hau egin da.
Horrela, Haurreskolak Partzuergoaren Estatutuetan xedatutakoarekin ados,
indarrean diren legeetan esleitutako langileen arloko ahalmenak aintzat hartuz,
eta sektoreko sindikatu-elkarteei entzun ondoren,
ERABAKI DUGU:
1.- Laneko kontratu mugagabea duten hezitzaileek Haurreskolak Partzuergoko
beste haurreskola batzuetan lekualdatze-lehiaketarako deialdia egitea.
2.- Deialdi horretako oinarriak onartzea.
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OINARRIAK
Lehenengoa.- Izaera juridikoa
Oinarri hauetan xedatutakoarekin ados deialdi honen bidez haurreskola berri
batean sartzeak ez du aldatuko pertsona interesdunaren laneko harremanaren
izaera juridikoa, haren plaza mugagabearen atxikipen berria salbu.
Bigarrena.- Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak
Hemen arautzen den prozesuan parte hartzeko, hautagaiek baldintzak bete
beharko dituzte deialdi hau Haurreskolak Partzuergoaren web-orrian
(www.haurreskolak.eus) eta Partzuergoaren iragarki-taulan argitaratu egunean.
Hautagaiek baldintza aipatuak bete beharko dituzte kasuan kasu esleitzen zaien
haurreskola berrian atxikitu arte.
Pertsona interesdunek ondorengo baldintza hauetako bat bete beharko dute:

a)

Haurreskolak Partzuergoarekin izenpeturik izatea laneko kontratu
mugagabea,
gainditu
izanagatik
Haurreskolak
Partzuergoko
Zuzendaritza Batzordearen 2008ko apirilaren 3ko 10/04-2008
Erabakiaren bidez edo 2009ko martxoaren 18ko 09/03-2009 Erabakiaren
bidez – laneko kontratu mugagabeez hezitzaileen 500 plaza
lehenengoan eta bigarrenean 235 plaza betetzeko oposiziolehiaketerako deialdiak egiteko Erabakien bidez- deituriko Lan Eskaintza
Publikoetako bat.

b)

Aurreko baldintza betetzea eta nahitaezko eszedentzia hartu izana, beti
ere azken hori 2018ko irailaren 1a baino lehen amaitzea aurreikusten
bada.

c)

Behin-betiko lan kontratua eta borondatezko eszedentzia hartu izana
izatea, azken hori 2018ko irailaren 1a baino lehen amaitzea aurreikusten
bada. Egoera horretan dauden hezitzaileak deialdi honetako III.
Eranskineko zerrendan ageri direnak.

d)

Langile finkoak zeinen lanpostua desagertu den Lanpostuen
Zerrendaren bidez. Zentro edo haurreskola bertan dauden hezitzaile
finkoek borondatezko eskaerak aurkeztu ditzakete, Lan hitzarmeneko
13.1 artikuluko irizpideak jarraituz. Egoera horretan dauden plazak
deialdi honetako IV. Eranskineko zerrendan ageri direnak.

Borondatezko eskaerak aurkezteko epea bi laneguneko izango da: deialdia
argitaratzen denean eta hurrengo egunean hasita.
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Goian aipatutako a) eta b) ataleko langileek deialdietan borondatez parte
hartu ahal izango dute. Aitzitik, c) eta d) ataleko langile finkoek behin
betiko atxikipen bat lortzeko derrigorrez parte hartu beharko dute.
Lehenespen eskubidea
Lanpostuen Zerrendaren bidez hezitzaileek haien lanpostua behin betikoz
desagertarazi den kasuetan, bere horretan mantentzen den bitartean, beste
haurreskola batean atxikitzeko lehenespeneko eskubidea izango dute gainerako
hautagaien aldean, eta horrela jaso beharko dute parte-hartze eskabidean.
Lehenespen-eskubidea duten pertsona bat baino gehiago egongo balira,
kontutan hartuko da:
- Merituen baremoa aplikatzean puntuazio handiena lortzen duenari esleituko
zaio postua.
- Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko da,
hurrenez hurren: Lehenengo atalean puntuazio gehiago daukana, berdinketa
mantentzen bada, bigarren atalekoa eta abar.
Oraindik ere berdinketa badago eta berdinketa hausteko, Lan Eskaintza
Publikoan aukeratua izateko lortu zen puntuazioa.
Hirugarrena.- Atxikipen-prozesuaren bidez deitu diren plazak.
I eranskinean jaso dira hezitzaileen lanpostu hutsak, atxikipen berriaren prozesu
honen eraginpean direnak.
Lekualdatze-lehiaketa prozesu honetan deialdia argitaratu den unean existitzen
diren lanpostu hutsak eta I eranskinean aipatzen diren lanpostuen artean edozein
lanpostu aukeratu daiteke, izan ere lekualdatze-lehiaketa prozesu honen
ondorioz momentu honetan beteta dauden lanpostuak hutsik geratu daitezke.
Lanpostu huts iragarriak ezabatuko dira akatsen bat gertatzen denean edo
kasuan kasuko plazaren funtzionamendua ez bada, antolakuntzako
arrazoiengatik, ikasturtearen planifikazioan aurreikusi.
Laugarrena.- Eskabide-orriak
Atxikipen berriaren prozesuan parte hartu nahi edo behar duten langileek
eskabide bakarra aurkeztuko dute. Eskabide-orria eskuragarri izango dute
Haurreskolak Partzuergoaren egoitzan eta interneteko helbide honetan:
www.haurreskolak.eus.
Eskabideak sinatzen dituztenek eskabideotan espresuki adierazi beharko dute
oinarrietan eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela. Eskabideak egin
Otaola Hiribidea, 29- Jaizkibel eraikina, 1.- 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Telefono-zenbakia: 943-821750 – e-posta: haurreskolak@haurreskolak.eus

3

beharko dira haurreskola jakin baterako baina ez dago mugarik, nahi beste
haurreskola aukeratu daitezke (Lanpostuen Zerrendan dagoen edozein
haurreskola aukeratu daiteke, baina ez dute zertan plaza identifikatu behar).
Eskabide-orriarekin batera baliatuko diren merezimendu akademikoak aurkeztu
beharko dituzte.
Bosgarrena.- Eskabide-orriak eta merezimenduak aurkezteko tokia.
Interesdunek Haurreskolak Partzuergoaren egoitza sozialean aurkeztu beharko
dituzte
Haurreskolak
Partzuergoaren
egoitza
sozialean
nahiz
www.haurreskolak.eus interneteko helbidean eskuratu dituzten eskabideak.
Eskabide-orria postetxean aurkeztu nahi dutenek, gutun-azala zabalik egin
beharko dute, postetxeko langileek eskabidean eguna eta zigilua jar dezaten
hura ziurtatu aurretik.
Seigarrena.- Eskabide-orriak eta merezimenduak aurkezteko epea.
Eskabideak eta merezimenduak aurkez daitezke 2018ko maiatzaren 10tik
maiatzaren 16ra, biak barne.
Behin eskabideak aurkezteko epea amaiturik, ez da eskabiderik onartuko, ezta
eskaeretan aldaketarik egitea edo eta parte hartzeari uko egitea.
Parte hartzeko baldintzak beteak egon behar dute eskabideak aurkezteko epea
amaitzerakoan.
Zazpigarrena: Merezimenduak
Parte-hartzaileen lehentasunezko hurrenkera ezartzeko merezimendu hauek
hartuko dira kontuan:
1.- Aintzinatasuna haurreskolan (ikastetxean edo lan zentroan) behin betiko
izaerarekin eta jarraian (plazen esleitzeko hurrenkera). Egun bakoitzeko 0,010
puntu.
Behin-behineko atxikipenak dituzten hezitzaleek, bere plaza behin-betirako,
desagertu delako, mantenduko dute jatorrizko antzinatasuna eta behin
behinekoa ere gehituko zaie atal honetan.
2.- Aintzinatasuna Partzuergoan behin betiko izaerarekin. Egun bakoitzeko
0,010 puntu.
Antzinatasunerako ez da kontutan hartuko borondatezko eszedentzian egondako
epea; haurrak edo senitarte zaintzagatiko eszedentzia edota nahitaezko
eszedentzia egoeretan, bai ordea.
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3.- Merezimendu akademikoak. Atal honetan hezitzaileen merituen baremazioa
deialdietan puntuatzen dituzten ikasketa-tituluak kontutan hartuko dira eta 0-3
zikloari zuzendutako formazioa homologatua. Atal honetan gehienez 15 puntu lor
daitezke.
Formazioa homologatua kontsideratuko da: Hezkuntza Ministerioa, Autonomia
Erkidegoetako Administrazioak Hezkuntzan eskumena izanez gero,
Unibertsitatekoak eta irabazteko asmorik gabeko erakundeek ematen duten
formazioa, baldin eta goian aipatutako administrazioek homologazioa eman
dioten.
Ez dira kontutan hartuko Haurreskolak Partzuergoak emandako formazioak, ezta
hamar orduko baino iraupen gutxiagoko formazioak.
Ziurtagarian zehaztu beharko dira orduak edo kredituak. Ordu bakoitza 0.010
puntu eta kredituetan azaltzen bada kreditu bakoitza 10 ordukoa dela
kontsideratuko da.
Ziurtagirien kopiak ez dira onartuko konpultsatuak ez badaude.
Aurtengo baremazioko deialdian puntuatzen diren ikasketa-tituluak Zuzendaritza
Batzordeko 2017ko urriaren 2ko 10/10-2017 erabakian oinarrituz, honako hauek
dira:
Ikasketa-tituluak.
Zerrendetan izena eman ahal izateko aurkeztutako baldintza orokorrek, hau da,
baldintza orokor bezala aurkeztutako titulu eta hizkuntza eskakizunaren ziurtagiriek ez
dute puntuak lortzeko balio.
Hurrengo ikasketa tituluak baloratuko dira beti ere baldintza bezala zerrendan sartzeko
aurkeztutako titulazioez apartekoak baldin badira, eta hurrengoko baremoarekin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Irakaslea Haur Hezkuntzan - Diplomatura
Irakaslea Haur Hezkuntzan - Gradoa
Haur-hezkuntzako goi-mailako teknikaria
Haurtzaindegian espezializatutako teknikaria
Gaikuntza Haur Hezkuntzan
Psikologia – Lizentziatura / Gradoa
Pedagogia – Lizentziatura / Gradoa
Psiko-pedagogia Lizentziatura

i)

Irakasle Diplomaturetan beste espezialitateren bat

j)

Irakaslea Lehen Hezkuntzan - Gradoa

k)

Haur Hezkuntza edo eta Lehen Hezkuntzako minorrak eta mentzioak

1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
1 puntu
0,5
puntu
espezialitate
bakoitzak
0,5 puntu
0,5
puntu
minor
edo
mentzio
bakoitza

IRAKASLE DIPLOMATURAK
MINORRAK
1.- Atzerriko Hizkuntza
1.- Haur Hezkuntza Tailerrak
2.- Heziketa Berezia
2.- Euskara, hezkuntza tresna
3.- Heziketa Fisikoa
3.- Atzerriko Hizkuntza
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4.- Lehen hezkuntza
5.- Musika hezkuntza
6.- Entzumena eta Mintzaira
bidez

4.- Heziketa Berezia
5.- Berrikuntza Proiektua
6.-Adierazpena eta komunikazioa dramatizazioaren
7.- Kulturartekotasuna
8.- Hizkuntzen trataera bateratua
9.- Irakurzaletasuna eta liburutegia
10.- Gorputz Hezkuntza
11.- Berrikuntza Haur Hezkuntzako Eskolan
12.- Musika Hezkuntza
13.- Hizkuntza Aniztasuna Eskolan
14.- Curriculuma eta Baliabideak
15.- Berrikuntza Lehen Hezkuntzako Eskolan

4.- Koordinatzaile kargua. Hilabete oso bakoitzeko 0,25 puntu eta gehienez 10
puntu lortu ahal dira.
Merezimendu guztiak finko izaerarekin lortutakoak kontsideratuko dira bakarrik.
Antzinatasuna, zentroan eta Partzuergoan, baita koordinatzaile kargua ofizioz
baloratuko dira, merezimendu akademikoak ordea interesdunek aurkeztu behar
izango dituzte.
Zerrendaren hurrenkera ezartzeko atal guztietan lortutako puntuazioa zenbatuko
da.
Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko da,
hurrenez hurren: lehenespen eskubidean bezala lehenengo atalean puntuazio
gehiago daukana, berdinketa mantentzen bada, bigarren atalekoa eta abar.
Oraindik ere berdinketa badago eta berdinketa hausteko, kidegoan sartzeko
erabili zen hautazko prozeduraren urtea (Lan Eskaintza Publikoaren
antzinatasuna) eta aukeratua izateko lortu zen puntuazioa.
Zortzigarrena. - Balioespena.
Eskabideak eta merituak ebaluatzeko Batzorde bat eratuko da. Aipatutako
Batzordea Partzuergoko Gerenteak edo berak izendatutako ordezkoak, langileen
arduradunak edo berak izendatutako ordezkoak, eta Haurreskolak Partzuergoko
teknikari batek eta gehiengo sindikalak aukeratutako ordezkariak osatuko dute.
Ordezkaritza duten sindikatuei aurrez jakinarazi zaie atxikipen prozesuaren
inguruan hartuko diren erabakiak.
Bederatzigarrena. - Hautagaien zerrendaren aurkako erreklamazio epea eta
langile onartuen eta baztertuen lortutako puntuazioarekin behin-behineko
zerrenda.
Lehenespen eskubidearen arabera
erreklamatzeko epea irekitzen da.

egituratutako

zerrendaren

aurkako
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Interesdunek 10 egun baliodun izango dituzte zerrendaren aurkako
erreklamazioak aurkezteko, lekualdatze-lehiaketa prozesuko onartuen eta
baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratzen denetik zenbatzen hasita.
Honekin batera, pertsona onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda
argitaratuko da, lehentasun-hurrenkeran.
Interesdunek 10 egun baliodun izango dituzte erreklamazioak aurkezteko
onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendaren kontra, hura argitaratzen
denetik zenbatzen hasita.
Merezimenduak ez badira aurkezten edo alegatzen eskabideak aurkezteko
epean ez dira kontutan haurtuko, hauxe da erreklamazio epean ez dira
merezimendu berriak onartuko.
Hamargarrena: Langile onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda.
Aurreko oinarrian aipatu erreklamazioak ebatzirik, pertsona onartuen eta
baztertuen zerrenda behin betikotuko da.
Hamaikagarrena. - Atxikipen berriaren prozesutik bazter utzi diren langileen
zerrendaren kontrako erreklamazioa.
Pertsona onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendaren kontra pertsona
baztertuek gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete Haurreskolak
Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordearen aurrean. Horretarako, hilabeteko
epea izango dute behin betiko zerrenda argitaratzen den hurrengo egunetik
zenbatzen hasita.
Hamabigarrena. - Atxikipen berriaren behin-behineko esleipena argitaratzea.
Pertsona onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratzearekin batera,
argitaratuko da, baita ere, atxikipen berriaren behin-behineko esleitzea.
Esleipenak egiteko kontuan hartuko dira bai eskaerak baita parte-hartzaileen
lehentasunezko hurrenkera ere. Azken bi aldagai horiek argitaratuko dira
Haurreskolak Partzuergoko Gerentearen ebazpen bidez.
Hamahirugarrena. - Behin-behineko atxikipenaren kontra erreklamazioak
aurkeztea eta ukoak.
Interesdunek 10 egun baliodun izango dituzte behin-behineko atxikipenaren
kontra erreklamazioak aurkezteko, hura Partzuergoaren web-orrian
(www.haurreskolak.eus) eta Haurreskolak Partzuergoaren iragarki-taulan
argitaratzen denetik zenbatzen hasita.
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Epe horretan bertan, pertsona interesdunek aurkez dezakete lekualdatzelehiaketa prozesuan parte hartzeko guztizko ukoa. Ukoa aurkezten badu bere
jatorrizko lanpostua mantentzen du.
Ondorio horietarako, kontuan hartu beharra dago behin-behineko zerrendan
atxikipen berria lortu ez izanak ez duela esan nahi behin betiko atxikipenean ezin
lor daitekeenik.
Hamalaugarrena. - Behin betiko zerrenda.
Gerentziaren Erabakiaren bidez behin betikotuko da behin-behineko atxikipena,
egoki diren aldaketekin, eta hura argitaratuko da Partzuergoaren web-orrian
(www.haurreskolak.eus) eta Haurreskolak Partzuergoaren iragarkitaulan.
Horrela, argitaratze horren bidez jakinaren gainean jarritzat hartuko dira, ondorio
guztietarako, lekualdatze-lehiaketaren menpe diren pertsona interesdun guztiak.
Hamabosgarrena. - Atxikipen berriak esleitzeari buruzko behin betiko
lekualdatze-lehiaketaren kontrako erreklamazioak.
Lantokiak adskribatzearen behin betiko lekualdatze-lehiaketaren kontra,
pertsona interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete Haurreskolak
Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordearen aurrean. Horretarako, hilabeteko
epea izango dute, hura argitaratzen den hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
Hamaseigarrena. - Lanpostuaz jabetzea.
Atxikipen berrien jabetzea 2018ko irailaren 1ean izango da.
Hamazazpigarrena. - Atxikipenei ezin uko egitea.
Ezin izango zaie uko egin atxikipenaren behin betiko ebazpenean esleitu
atxikipen berriei.
Ezezta daiteke deialdiko arauak bete ez dituen edo eskabidean adierazi
ezaugarriekin bat ez datorren edozein pertsona interesdunak lortutako atxikipena.
Hamazortzigarrena: Lekualdatze-lehiaketaren
derrigorrezkoa den kasuetan.

eraginak

parte

hartzea

Leku-aldatze lehiaketan derrigortuta daudenei (bigarren artikuluaren c eta d
atalekoak) parte hartzen ez badute edo behar bezainbeste haurreskola eskatzen
ez badute, behin betiko atxikipena emango zaie ofizioz.
Horretarako deialdi honetan eskeintzen diren plazen artean, eta “K” letrarekin
abiatuta, plazen hurrenkeraren zerrenda osatuko da eta ofizioz esleituko zaio
hautagai-zerrendaren hurrenkera jarraituz.
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Hemeretzigarrena. - Datu pertsonalak zaintzeari buruz.
Pertsona parte-hartzaileek eman datuak erabiliko dira, soil-soilik, prozeduran edo
kasuan kasuko jardueran aurreikusi xedeetarako. Datu horiek ez dituzte, inola
ere ez, erabiliko eta ez zaizkie utziko hirugarrenei, betiere, pertsona erasanaren
zalantzarik gabeko baimenarekin ez bada, edo Datu Pertsonalak Babesteari
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legeko 6.2 eta 11.2 artikuluetan aurreikusi
kasuetan (BOE 298, 1999ko abenduaren 14koa). 15/1999 Lege Organiko
aipatuan xedatutakoa betetze aldera, datuak utzi dituen pertsonak aukera izango
du, edozein unetan, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, eta horien
kontra egiteko eskubideak betetzeko, betiere, arauetan zehaztu moduan.
Fitxategi horren erabilerak eta funtzionamenduak beteko dute Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitako

Eibar, 2018ko apirilaren 17a

Cristina Uriarte Toledo
Haurreskolak Partzuergoko lehendakaria

Maite Larrañaga Orbea
Haurreskolak Partzuergoko idazkaria
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I ERANSKINA
LEKUALDATZE-LEHIAKETA PROZESUAN ESKAINTZEN DIREN
LANPOSTUAK/
PLAZAS OFERTADAS EN EL PROCESO DE CONCURSO DE TRASLADOS
(Kontuan hartu hurrengoko tauletan agertzen diren lanpostuaz gain,
lekualdatze-lehiaketa prozesuaren ondorioz hutsik gelditzen diren lanpostuak
ere eskainiko direla)
HAURRESKOLA
Berantevilla
Gasteiz El Pilar
Gasteiz Izarra

PLAZA KOPURUA
1
1
2

Gasteiz Landaberde

2

Gasteiz Mariturri
Iruña Oka
Labastida
Laguardia
Oion
Zigoitia
Zuia
Alonsotegi
Arrigorriaga

1
1
1
1
1
1
1
1
3

Atxondo
Balmaseda
Barakaldo Gurutzeta

1
1
4

Basauri Etxeko Seine

2

Berango
Bilbo Basurto
Bilbo Cervantes
Bilbo Deustu

1
1
1
2

Bilbo Elejabarri

3

Bilbo Francisco de Goya

2

Bilbo Matiko
Bilbo Miribilla

1
3

KODEA
010488-2
010591-3
010580-9
010580-8
010575-2
010575-1
010615-12
010516-3
010578-2
010509-2
010500-2
010532-2
010533-2
015523-4
015686-6
015686-5
015686-4
015653-1
015575-4
015797-6
015797-4
015797-5
015797-3
015558-4
015558-7
015644-9
015727-7
015652-8
015374-8
015374-7
015671-7
015671-6
015671-5
015710-1
015710-3
015479-6
015641-6
015641-10
015641-9

Bilbo San Francisco

2

Bilbo San Inazio

4

Bilbo Sanchez Marcos

6

Bilbo Zorrozgoiti
Erandio Altzaga

1
2

Erandio Astrabudua

3

Erandiogoikoa
Etxebarri Bekosolo

1
5

Etxebarri Zintururi

2

Gatika
Getxo

1
7

Gorliz
Karrantza
Leioa Artzatza
Leioa Altzoan

1
1
1
5

Plentzia
Portugalete
Santurtzi Mirabueno

1
1
5

015687-8
015687-7
015539-11
015539-10
015539-9
015539-8
015848-6
015848-5
015848-4
015848-3
015848-2
015848-1
015728-2
015618-8
015618-7
015602-4
015602-3
015602-2
015743-1
015377-10
015377-15
015377-14
015377-13
015377-9
015756-3
015756-2
015603-2
015677-14
015677-13
015677-12
015677-11
015677-9
015677-10
015677-8
015719-2
015556-1
015678-3
015737-10
015737-9
015737-8
015737-7
015737-6
015688-2
015527-3
015732-4
015732-9
015732-3
015732-8
015732-7

Sondika

2

Sopela

3

Urduliz

3

Azpeitia Uztaro
Baliarrain
Donostia Aiete

1
1
3

Donostia Ategorritxo

2

Donostia Loiola

2

Donostia Zuloaga
Eibar Orbea
Getaria
Hernani

1
1
1
2

Mutriku
Olaberria
Urnieta

1
1
1

015781-4
015781-3
015679-6
015679-5
015679-4
015730-3
015730-7
015730-6
013361-8
013283-2
013551-1
013551-2
013551-3
013284-9
013284-6
013490-5
013490-6
013529-7
013374-11
013292-2
013387-13
013387-12
013249-3
013366-1
013367-6

II. ERANSKINA
HAURRESKOLAK PARTZUERGOKO
LANPOSTU HUTSEN LEKUALDATZE-LEHIAKETA PROZESUAN PARTE
HARTZEKO ESKABIDE-ORRIA
IDENTIFIKAZIO DATUAK
IZENA:
LEHEN ABIZENA:
BIGARREN ABIZENA:
N.A.N.:

HARREMANETARAKO HELBIDEA
KALEA ETA
ZENBAKIA:
P.K. ETA HERRIA:
TELEFONOA:

LEHENTASUN ESKUBIDEA1

Bai

Ez

BORONDATEZ PARTE HARTZEN DUT:
Bai

Ez

Eskabidearekin batera aurkezten diren dokumentuak(*):
1.2.3.4.5.(*) Kopiak konpultsatuak egon behar dira onartuak izateko
Sinadura:

ZURE LEHENTASUNAREN ARABERA ESKATZEN DITUZUN HAURRESKOLAK
(nahi adina aukera egin ditzakezu, ez dago mugarik, beraz, hogeita hamabost
haurreskola baino gehiago aukeratu ahal dituzu)

HAURRESKOLA

HAURRESKOLAREN
KODEA

HERRIA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Lekualdatze-lehiaketan parte hartzeko baldintzak betetzen ditudala zin egin edo hitzematen dut.

Sinadura:

III. ERANSKINA
Derrigorrez parte hartu behar duten hezitzaileak (Deialdiaren bigarren
oinarria c) atalekoak):
Ondorengo zerrenda langile hauekin osatuta dago:
-

Borondatezko eszedentzian egon ondoren lanera behin-behineko
atxikipenakin itzuli diren hezitzaileak

-

Une honetan borondatezko eszedentzian daudenak eta 2018ko irailaren
1a baino lehen laneratu behar diren hezitzaileak:

-

Amaia Apaolaza Aizpuru

-

Nagore Bilbao Cuesta

-

Irantzu Castillo Iturriagagoitia

IV. ERANSKINA

Amortizatzen diren plazak (Asterisko bakarra duten plazak LEPartekoak
dira eta bi asterisko dituztenak aldiz hutsik daudenak):
Haurreskola hauetako behin betikoek beraien plazak amortizatuak izateko
borondatezko eskaera aurkeztu dezakete nahiz eta deialdian amortizatua izan
den plaza berea ez izan. Eskaera bat baino gehiago baldin badaude Lan
Hitzarmeneko 13. artikuluaren irzipideak erabiliko dira.
Borondatezko eskaerak aurkezteko epea bi lanegunekoa izango da:
deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita.

HAURRESKOLA
Alegria Dulantzi

PLAZA KOPURUA
2

Erriberabeitia
Gasteiz Ibaiondo
Arrankudiaga
Bermeo
Etxebarri Bekosolo

1
1
1
1
3

Igorre
Larrabetzu
Lekeitio
Antzuola
Donostia Bidebieta
Elgoibar
Irun Iraun
Larraul
Villabona
Zizurkil

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KODEA
010584-5*
010584-4*
010501-1**
010511-9**
015709-1
015525-4
015377-1**
015377-11*
015377-16**
015518-5
015380-5
015468-5
013348-4*
013285-6**
013405-3
013249-8**
013439-1
013345-6
013349-5

Maiatzaren 9an lehenespen eskubidearekin doazen hautagaien zerrenda
argitaratuko da. Zerrendaren hurrenkera aurkezten diren merezimenduen
arabera finkatuko da.

V. ERANSKINA

Norberaren plaza borondatez
amortizatzeko-eskaera

Gaur

egun

indarrean

dagoen

Haurreskolak

Partzuergoko

Lan

Hitzarmeneko 13.artikuluaren arabera ..…………………………Haurreskolan
plaza amortizatua izango da, gaur egungo Haurreskolak Partzuergoko
lanpostuen zerrendan oinarrituta.
Hori dela eta, aipatutako artikuluaren 1. irizpidea aplikatu nahian, eta
Lekualdatze-lehiaketan lehenespen eskubidearekin parte hartzeko
asmoz,
NIK………………………………………………………………………………………………………….,
NAN zenbakidunak, …………………………………………………. Haurreskolan lan
egiten

duenak

eta

kontratu

finkoa

duenak,

plaza

kode

honekin………………………….nire plazari borondatez uko egiten diot nire
plaza amortizatua izan dadin.

………………...……-(e)n, 2018ko ………………………….-aren …………..an.

Sinadura:

Eredu hau Haurreskolak Partzuergoko egoitzan aurkeztu behar da
(Otaola hiribidea 29, Jaizkibel eraikina 1, EIBAR)
Ordutegia: Astelehenetik ostegunera: 09:00-13:30 eta 14:30-16:00
Ostiraletan: 09:00-14:00 .

VI.-ERANSKINA
BEHIN-BEHINEKO HAUTAGAIEN ZERRENDA AURKAKO
ERREKLAMAZIO ORRIA
Nik

,

NAN zenbakia

duenak, 2018ko lekualdatze-lehiaketaren behin-behineko hautagaien zerrendak argitaratu dira eta
nire ezadostasuna adierazten dut, ondorengo arrazoiak direla eta:

Zerrendan ez azaltzea

Lortutako puntuazioa: merezimenduak

Bestelakoak

2018ko …………ren …..an.

Sinadura:

VII.- ERANSKINA
BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPEN AURKAKO
ERREKLAMAZIO ORRIA
Nik

,

NAN zenbakia

duenak, 2018ko lekualdatze-lehiaketaren behin-behineko atxikipen zerrendak argitaratu dira eta
nire ezadostasuna adierazten dut, ondorengo arrazoiak direla eta:

Bestelakoak

2018ko ………….ren …..an.

Sinadura:

VIII-ERANSKINA

Behin-behineko atxikipenari uko-agiria

2018ko lekualdatze-lehiaketaren deialdian borondatez parte hartu dut.
Hautagaien behin-betiko zerrendak behin behineko atxikipenarekin
argitaratu dira eta ikusita behin-behinean atxikitutako plaza, NIK,
………………………………………………………………………………………,………………………
……NAN duenak, ………………………………………
Nire behin-behineko atxikipenari uko egiten diot nire jatorrizko
lanpostua mantentzeko.

………….-(e)n, 2018ko ……………-aren ……an.

Sinadura:

