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• www.haurreskolak.eus > 
• OPE/LEP > OPENETen erregistratu
• Eskaria > Haur-hezitzailea > eskaria egin

1) PERTSONAL DATUAK: 
2) Zure datu pertsonal guztiak bete
3) HARREMANETARAKO: 
4) Zure jakinarazpenetarako helbidea bete



3) DATUAK:
• Hizkuntza eskakizuna alegatu
•  Betekizunak alegatu zinpeko-
• aitortzak klikatuz
• -nortasun agiria
• -gaitasun funtzionala
• -zigorrik ez izatea
• -titulu akademikoa



4) MEREZIMENDUAK:

-Titulazioak: Arreta jarri gaia/mota 
atalarekin, betekizuna edota sarbiderako 
ez den titulo gehigarria aukeratu behar 
baita.

 
-Zerrendetan egotea/EPE 
gainditzea: 

-Haurreskolak Partzuergoan aldi 
baterako hezitzaile beharrak betetzeko 
ordezkapen zerrendetan egotea

-Haurreskolak Partzuergoko 
2008ko hautaketa-oposizio prozesuen 
baitan oposizio fasea gainditu izana 

-Haurreskolak Partzuergoko 
2009ko hautaketa-oposizio prozesuen 
baitan oposizio fasea gainditu izana 



4) MEREZIMENDUAK:
Lan esperientzia bakarrik baloratuko da 
2004ko urtarrilaren 1etik 2023ko otsailaren 28a 
arte.
-Esperientzia espezifikoa:
-Lanpostua: Haur-hezitzailea
-Administrazioa: Haurreskolak Partzuergoa 
-Urteak / hilabeteak/ egunak: ADI! 2004Ko urtarrilaren 
1etik 2023ko otsailaren 28a arte puntuatzen du. Ofizioz 
zenbatuko den arren, bakoitzak bere datuak sartu behar 
ditu.

-Esperientzia orokorra:
-Lanpostua: Haur-hezitzailea
-Gaia/mota: Administrazio publikoa edo enpresa.
-Erakundea: Haurreskolak Partzuergoa edo ikastetxearen 
izena
-Noiztik – nora:

*Partzuergokoa lan-harremana hasi zenetik 
(nominan agertzen da) otsailaren 28a arte.

*Pribatuko merituak edota beste 
administrazioarena, lerro bat alegatuko da lan egindako aldi 
bakoitzeko.
-Lanaldiaren ehunekoa: Kontratupean egondako 
egunak zenbatuko dira, lan egidako ehunekoa 
edozein izanda ere. 
-Kotizazio taldea: Hezitzaileena 2. Nominan agertzen da 
datu hau.



4) MEREZIMENDUAK:
Epe honetan alegatu baina ez dira egin behar, aurrerago 
egiaztatu beharko dira. 

-Ikastaroak:
-Izena: tituluan agertzen dena
-Gaia: Lanpostuko eginkizunekin lotutakoa
-Orduak: tituluan agertzen den ordu kopurua
-Erakundea: titulua egiaztatzen duen erakundea. 
ADI!Partzuergoak emandakoak Hezkuntza Saileko 
Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren 
Zuzendaritzak egiaztatzen du.
-Hasiera/amaiera data: tituluan agertzen direnak
-Urtea: aurreko atalak beteta, automakikoki agertzen 
da.

-Euskera:
-HE (Hizkuntza Eskakizuna): 3
-Erakundea: Titulua egiaztatzen duen erakundea.
-Data: Tituluan agertzen den data



5) NAN/AIZ:

-Dokumentazio beharrezkoa:
-Eskaera formalizatzeko beharrezkoa da 
aurreko eta atzeko NANaren / AIZaren 
argazkia igotzea.

-Lege-informazioa:
-Adingabeen babesa alegatzeko zinpeko 
aitortza klikatu behar da. 

GOGORATU ESKARIAREKIN BATERA 
LEHIAKETAREN TASAK ORDAINDU 
BEHARKO DIRELA EPE BARRUAN!
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