
ZERBITZU PUBLIKOAK  -  Haurreskolak 2020ko urria

HEZITZAILE ORDEZKOEN IZEN EMATEA, BAREMAZIOA/BIRBAREMAZIOA

Barematuko den aldia:

-Lehendik zerrendetan daudenentzat 2019-10-14 / 2020-10-25 (biak barne) lan esperientziari dagokiona 
eta dokumentazio berria. (3,78 puntu barematutako epe osoan lanean egoteagatik)

-Izena ematen dutenek: ibilbide profesional guztiak 2020-10-25 arte.

2020ko azaroaren 9tik 2020ko azaroaren 20ra, biak barne. Eskaerak aurkezteko epea.

Une honetan baremazio deialdian bi egoeera ezberdin daude. Zu non kokatzen zaren argitu eta honako
hauek dira eman beharreko urratsak eta dituzun aukerak.

Haurreskolak Partzuergoan eginiko lanaldia ofizioz puntutatuko da (kontratupean egondako egun
bakoitzeko 0,01 puntu dira).

2019-10-13ko
ordezkoen zerrenda

integratuan
daudenak

-Dokumentazio  berria:  edo  aurreko  baremazio/birbaremazio  prozesuetan
aurkeztu  ez  diren  dokumentuak,  ikasketa  gehigarriak  edo  Haurreskolak
kanpoko lan esperientzia

-LABek sinatutako ordezkoen araudiko 5.3. artikuluan c,d,e,f eta h ataletan, aldi
baterako  etena  eta  egoera  babestuetan  egon  diren  hautagaiek,  eskaini  zaien
ordezkapen  aldia  emandako  zerbitzu  alditzat  kontuan  hartzeeko, lan  bizitza
aurkeztu  beharko dute eta ordezkoen araudia indarrean sartu zenetik (2018-04-
10tik)kontuan hartuko da.

-Lanaldi eta zonalde aldaketak .

I ERANSKINA (eskabide eta izen emate orria)

2020-10-25ean
zerrendan sartzeko
baldintzak betetzen

dituztenak eman
dezakete izena

-Hautagaiak bete beharreko baldintzak.

-I ERANSKINA (eskabidea eta izen emate orria).

-II ERANSKINA (Aitorpen arduratsua, adin txikikoen babes juridikoaren agiria).

KONTUAN IZAN BEHARREKOAK:

-Lanaldi eta zonalde aukeraketak, soilik baremazio aldietan aldatu daitezke.

-Hautagaien zerrendak  herrialdeka  modu  independientean  kudeatuko  dira.  Herrialde  bakoitzean,
zonalde edota jardun batean edota guztietan izena emateko aukera dugu. 
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IZEN EMATEA ETA ZERRENDETAN SARBIDEA:

-Zerrendetan izena ematen  baduzu,  zure sarbidea justifikatu behar  duzu:  ikasketa akademikoa (Haur
hezkuntzako teknikari, gradu edo diplomatura) eta hizkuntza eskakizuna (EGA edo baliokidea).

-I ERANSKINA bete behar duzu, zonalde eta jarduna aukeratuaz. Ikasketa gehigarriak aurkeztu ditzakezu
eta kanpoko lan esperientzia barematzea eskatu.

KANPOKO LAN ESPERIENTZIA ZIURTATZEKO

-Lan bizitza eta laneko ziurtagiria aurkeztu beharko dira. 

-Laneko ziurtagirian bete duzun funtzioa azaldu beharko da: haur hezkuntzako irakasle, haur hezkuntzako
teknikari edo  haur hezkuntzako  hezitzaile. Enpresa kontratatzailea eta agiria egiten duenak enpresa
berbera izan behar du. Enpresa-ziurtagiria enpresaren ordezkari baten izenean egon behar da sinatuta.

-Enpresa  kontratatzailearen jarduera  printzipala  hezkuntza  ez  denean,  baina  hautagaiak  agiri  bidez
ziurtatzen badu enpresa horren bitartez ikastetxe batean haur hezkuntzako hezitzaile, tutore edo eta
irakasle izan dela,  zerbitzuak eman dituen ikastetxeko ziurtagiria ere aurkeztu beharko du  enpresa
kontratatzailearen ziurtagiriarekin batera. 

BAREMATU ETA BIRBAREMATZEKO JUSTIFIKATZEKO DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO

• BERTARATUZ: Haurreskolak Partzuergoa-Otaola hirib., 29 Jaizkibel eraikina 20600 Eibar (Gipuzkoa)

Zure  ordez  norbait  dokumentazioa  aurkeztera  baldin  badoa, boterea  esleitu  beharko  diozu  eta
horretarako III.  ERANSKINA  beteta  eraman  behar  du,  zure  eta  bere Nan-aren  kopiekin  batera.
Konpultsak: Dokumentuen kopiak konpultsatzeko aukera dago bertan, horretarako, dokumentu originalak
ere eraman beharko dira.

• KORREOZ:  horretarako dokumentazio guztia konpultsatuta egon  beharko da. Eskabide orriaren bi
kopia egin eta postetxera eramandako egunaren zigilua jartzeko eskatu. (Epez kanpo iristen bada ere
eskaturiko epeetan bidali dela ziurtatzeko, bestela ez da onartua izango).

Eskabide orri bat zigiluarekin eta bidali beharreko dokumentazioa Haurreskolak Partzuergora bidali
eta beste eskabide orriaren kopia zigilatua zuretzat gorde ziurtagiri gisara, prozesuan parte hartu duzula
bermea izan dezazun eta erreklamazioa egin beharko bazenu ziurtatzeko dokumentua izan dezazun.

            
• ZUZENEAN: “Aurretiko hitzorduaren bidez soilik”.  Orain dela bi ikasturte LAB sindikatuak egindako
kudeaketari  esker,  Zuzenean  bulegoetan  Haurreskolak  Partzuergoko  egoitzara  bidaltzen  diren  agiriak
erregistratzeko aukera dago.

Horrez  gain,  Eusko  Jaurlaritzaren  lankidetza-hitzarmena  sinatu  duten  udaletan  ere  erregistratu  ahal
duzu: https://www.euskadi.eus/zuzenean-aurrez-aurreko-arreta/web01-a2zuzen/eu/ >>>
Hitzarmendutako udaletxeak

-  Egiaztagiriak  emango  ditu  dokumentuak  aurkeztu  direla,  adieraziz.  Bidali  direnaren  ziurtagiri  bezala
erabiliko ditugunak erreklamazio epean behar izanez gero.

- Horretarako, Zuzenean-en eskabide-inprimaki orokorra bete beharko da, derrigor.

-Konpultsak. Konpultsatzeko agiriak ordenatuta aurkeztu beharko dira, jatorrizkoek eta kopiek hurrenkera
berbera izan behar dutela.

https://www.euskadi.eus/zuzenean-aurrez-aurreko-arreta/web01-a2zuzen/eu/
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ESKABIDEAK AURKEZTEKO PROZEDURA

Eskabidea eta dokumentazio bakoitzeko bi  ale  aurkeztu beharko dira,  horietako bat  langilearentzat
izango da, erreklamazioak aurkezteko ezinbesteko bitartekoa da.

Edozein dokumentazio aurkezteko eta onartzeko DERRIGORREZKOA da ESKAERA ORRIA  beteta eta
sinatuta  izatea,  eta  NANaren  fotokopia  aurkeztea.  EZINBESTEKOA  da  aurkezten  den  dokumentazio
guztiaren fotokopia  konpultsatuak  edo  bestela  originalak  eta  hauen  fotokopiak  eramatea,
Partzuergoan konpultsatzeko.

KLAUSULA GEHIGARRIA

Zeinu hizkuntzaren interpretazioko goi mailako teknikariaren edo Komunikazio bitartekotzako goi
mailako  teknikariaren  titulua  eta  graduko  eta  graduondoko  unibertsitate  prestakuntza  duten
hezkuntzako  langileek  zerrenda  orokorrean  lortzen  duten  puntu  kopuruaren  arabera  poltsa  espezifikoa
osatuko dute.

II ERANSKINA:

AITORPEN ARDURATSUA, ADIN TXIKIKOAREN BABES JURIDIKOAREN URTARRILAREN 15eko 1/1996
LEGE  ORGANIKOAREN  13.5  ARTIKULUA  BETETZEARI  BURUZKOA,  ETA SEXU  DELITUGILEEN
ERREGISTRO ZENTRALAREN ZIURTAGIRIA LORTZEKO BAIMENA

Sinatzen  duenak  adierazten  du  ez  dutela  kondenatu  epai  irmo  baten  bidez  sexu  askatasun  eta
ukigabetasunaren  aurkako  delituren  batengatk.  Nahiz  eta  beste  enpresa  edota  administrazio  batetan
sinadura hau aurkeztua izan, Haurreskolak Patzuergoko eranskina sinatu behar da ezinbestean.

Haurreskolak  Partzuergoan  soilik  ikusiko  dute  sexu  delituak  dituzun  edo  ez,  ez  dute  izango  bestelako
deliturik ikusteko aukerarik.

Bi aukera ditugu aitorpena eta baimena emateko:

1._ Haurreskolak Partzuergoari baimena ematea, beharrezko datu-baseak kontsultatzeko zure izenean,
1/1996  lege  organikoaren  13.5  artkuluan  aipatzen  den  ziurtagiria  eskatzeko,  adingabeekiko  ohiko
harremanak izatea eskatzen duten zerbitzuak ematen ari den bitartean eta jarduera hori hasten duenean.

2._Haurreskolak  partzuergoari baimenik  ez  ematea.  Kasu  honetan,  Sexu-delitugileen  Erregistro
Zentralaren ezezko ziurtagiria aurkeztu beharko du, Haurreskolak Partzuergora bertaratuz, kontratu berri
bat  eskainiko  zaion  bakoitzean, ziurtagiria  aurkeztu  beharko  delarik.  Ziurtagiria  ez  bada  aurkezten,
zerrendetako egoeran ez erabilgarri bezala egongo da.

Prozedura hauetako bat egin ezean ez gara ordezkoen zerrendan erabilgarri egongo, ondorioz ziurtatu
izen ematean edo baremazio aldian baimen honen inguruan eman beharreko urratsak eginak dituzula.

Deialdia eta eranskinak: www.haurreskolak.eus – en

Edozein zalantza izanez gero, deitu LABeko egoitzetara konfidantza osoz.

ANIMO ETA AURRERA!
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