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AGINTARIAK ETA LANGILERIA
Oposaketak eta lehiaketak
HEZKUNTZA SAILA

5506
AGINDUA, 2020ko abenduaren 9koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bitartez zuzendariak 

hautatzeko merezimendu-lehiaketaren deialdia egiten baita Hezkuntza sailaren mendean dau-
den eta 2021eko ekainaren 30ean zuzendari postua hutsik izango duten unibertsitatez kanpoko 
ikastetxeetan.

Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren bitartez, maiatzaren 8ko 61/2012, apirilaren 1eko 
46/2014, abenduaren 5eko 262/2017 eta ekainaren 19ko 93/2018 Dekretuek xedatutako alda-
ketekin, hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko 
unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko eta pertsona bakarreko beste 
gobernu-organoetan arduraduna izendatzeko eta kargutik kentzeko prozedura arautzen da.

Dekretu horren 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, hezkuntza arloan eskumena duen sai-
lak zehaztutako ikasturteetan, sailburuaren agindu bidez, merezimendu-lehiaketa deituko da, sail 
horren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko. Horretarako, 
ikastetxe horietako zuzendari-postuak hutsik geratu behar du ikasturte horretan.

Hezkuntza Sailaren mendean dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxe askotan, 2021eko ekai-
naren 30ean amaitu egingo da zuzendaritza-taldeen agintaldia, eta, beraz, egokitzat jotzen da 
ikastetxe horietarako zuzendariak hautatzeko prozesua eta ondoriozko izendapenak egitea, eta, 
halaber, eragindako ikastetxeetako gainerako pertsona bakarreko gobernu-organoak izendatzea 
ere. Hori guztia, indarrean dagoen araudiaren arabera.

Horiek horrela eta eman zaizkidan eskumenez baliatuta, honako hau

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Deialdia.

2021eko ekainaren 30ean amaituko da Hezkuntza Sailaren mende dauden Euskal Autonomia 
Erkidegoko unibertsitatez kanpoko hainbat ikastetxe publikotako zuzendaritza-taldeen agintal-
dia. Hortaz, ikastetxe publiko horietako zuzendariak aukeratzeko prozesurako dei egiten da. 
Deialditik kanpo geratuko dira Urrutiko Heziketako Euskal Institutua, Lanbide Heziketako Ikaste-
txe Integratuak eta Erreferentzia Nazionaleko Lanbide Heziketako Ikastetxeak.

2. artikulua.– Araudi aplikagarria.

Hautatze-prozesua Agindu honetan arabera egingo da, bai eta hezkuntza arloan eskumena 
duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako 
zuzendariak aukeratzeko eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoetan arduraduna 
izendatzeko eta kargutik kentzeko prozedura arautzen duen otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan 
ezarritakoaren arabera ere. Dekretu hori maiatzaren 8ko 61/2012, apirilaren 1eko 46/2014, 
abenduaren 5eko 262/2017 eta ekainaren 19ko 93/2018 Dekretuek aldatu dute.
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3. artikulua.– Hautagaien betebeharrak.

1.– Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, merezimendu-
lehiaketan parte hartzeko honako baldintza hauek bete beharko dituzte irakasleek:

a) Gutxienez, bost urteko antzinatasuna izatea irakaskuntzako funtzio publikoan karrerako fun-
tzionario gisa.

b) Epe horretan, hautagaiak karrerako funtzionario gisa zuzenean irakasten egon behar izan 
du, zuzendu nahi duen ikastetxeak eskaintzen dituen irakaskuntzetakoren batean.

c) Ez egotea ikastetxeko zuzendari gisa izendatuta dagokion deialdian karguaz jabetzeko 
aurreikusten den datatik harago, salbu eta izendapen hori ezohikoa izan bada otsailaren 3ko 
22/2009 dekretuaren 16. eta 17. artikuluetan xedatutakoa aplikatuz.

d) Hezkuntza arloko administrazioek zuzendaritza-eginkizunei buruz emandako presta-
kuntza-ikastaroa gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria edukitzea. Hala ere, urriaren 17ko 
894/2014 Errege Dekretuaren 2. artikuluaren 6. zenbakian ezarritakoaren arabera, ziurtagiri hori 
eman zenetik zortzi urte igaro badira, zuzendaritza-gaitasunak eguneratzeko ikastaro bat gainditu 
ondoren baino ezin izango dute parte hartu zuzendaria izendatzeko hautaketa-prozeduran.

Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren bigarren 
xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, ikastetxe publikoetako zuzendarien gaikuntzak 
eta egiaztatzeak, 2014ko urtarrilaren 3a baino lehen eman badira, ziurtagiri horren pare-
koak izango dira; dena dela, urriaren 17ko 894/2014 Errege Dekretuaren xedapen iragankor 
bakarraren 1. zenbakian ezarritakoaren arabera, gaikuntza eta egiaztatze horiek dituztenek 
zuzendaritza-gaitasunak eguneratzeko ikastaro bat gainditu ondoren bakarrik parte hartu ahal 
izango dute zuzendari izendatzeko hautaketa-prozesuan.

Halaber, urriaren 17ko 894/2014 Errege Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren 2. zenba-
kian ezarritakoaren arabera, 2014ko urtarrilaren 3an edo hurrengo bost urteetan ikastetxe publiko 
bateko zuzendari-eginkizunak bete dituztenek ez dute egiaztatu beharko hezkuntza arloko admi-
nistrazioek emandako zuzendaritza-eginkizunei buruzko prestakuntza-ikastaroa gainditu dutenik; 
aitzitik, zuzendaritza-gaitasunak eguneratzeko ikastaro bat gainditu ondoren, zuzendaria izenda-
tzeko hautaketa-prozeduran parte hartu ahal izango dute.

e) Zuzendaritza-proiektu bat aurkeztea, otsailaren 3ko 22/2009 dekretuaren eranski-
nean adierazitako alderdiak jasoko dituena, bai eta ikastetxeko gainerako kide bakarreko 
gobernu-organoak betetzeko proposatutako pertsonen izenak ere.

2.– Haur Hezkuntzako ikastetxe espezifikoetan, Lehen Hezkuntzako osatu gabeetan, zor-
tzi unitate baino gutxiagoko Bigarren Hezkuntzakoetan, zortzi irakasle baino gutxiago dituzten 
helduentzako ikastetxeetan, irakaskuntza artistiko profesionalekin, kirolarekin edo hizkuntzekin 
lotuak daudenetan, merezimendu-lehiaketan parte hartzeko edozein irakaslek honako baldintza 
hauek bete beharko ditu:

a) Gutxienez, urtebeteko antzinatasuna izatea irakaskuntzako funtzio publikoan karrerako 
funtzionario gisa.

b) Epe horretan, hautagaiak karrerako funtzionario gisa zuzenean irakasten egon behar izan du 
zuzendu nahi duen ikastetxeak eskaintzen dituen irakaskuntzetakoren batean.
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c) Ez egotea ikastetxeko zuzendari gisa izendatuta dagokion deialdian karguaz jabetzeko 
aurreikusten den datatik harago, salbu eta izendapen hori ezohikoa izan bada otsailaren 3ko 
22/2009 dekretuaren 16. eta 17. artikuluetan xedatutakoa aplikatuz.

d) Zuzendaritza-proiektu bat aurkeztea, otsailaren 3ko 22/2009 dekretuaren eranskinean 
adierazitako alderdiak jasoko dituena, bai eta ikastetxeko gainerako kide bakarreko gober-
nu-organoak betetzeko proposatutako pertsonen izenak ere.

3.– Euskal Eskola Publikoari buruzko Legearen bigarren aldaketari buruzko ekainaren 13ko 
3/2008 Legearen lehen xedapen gehigarrian adierazitakoaren arabera, lan-kontratudun irakasleak 
ikastetxeko irakasle guztien ehuneko berrogeita hamar, gutxienez, diren ikastetxeetan, Hezkuntza 
arloan eskumena duen sailaren mendeko lan-kontratudun edozein irakasle finkok aurkeztu ahal 
izango du bere hautagaitza, baldin eta eskatutako ikastetxean destinoa badu eta kasu bakoitzean 
exijitutako gainerako baldintzak betetzen baditu.

Lan-kontratudun irakasleek aurkeztutako hautagaitzak kontuan hartuko dira beste hautagai-
tzarik aurkezten ez denean edo beste hautagaitzarik aukeratzen ez denean.

4.– Hautagaiek, kasu bakoitzean, eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdia argitaratu den egunean, 3.1 artikuluko d) atalean 
ezarritako baldintza izan ezik. Baldintza hori hezkuntza-administrazioek emandako zuzen-
daritza-eginkizunaren garapenari buruzko prestakuntza-ikastaro bat edo, hala badagokio, 
zuzendaritza-eskumenak eguneratzeko ikastaro bat gainditu izana egiaztatzeari dagokio. Mar-
txoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak eragindako alarma-egoeraren adierazpenaren ondorioz, 
hezkuntza-administrazioak antolatutako prestakuntza-ekintza guztiak etenda geratu ziren. Hori 
dela eta, baldintza hori betetzen ez zuten hautagaiek betetzearen egiaztapena atzeratu ahal 
izango dute 2021eko ekainaren 25era arte. Prestakuntza-ikastaro horiek data horretan indarrean 
dagoen araudiaren arabera eska daitezkeen ezaugarriak izan beharko dituzte.

4. artikulua.– Hautaketa-prozesuaren garapena.

Hautaketa-prozesua agindu honen I. eranskinean xedatutako egutegiaren eta prozeduraren 
arabera gauzatuko da.

5. artikulua.– Eskabideak.

Agindu honen II. eranskineko ereduari jarraituko zaio eskabideak aurkezteko. Eskabidean 
zehaztu beharko dira prozeduraren bigarren faserako alegatutako meritu guztiak. Soilik barema-
tuko dira eskabidean alegatu diren eta eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte 
egin diren merituak.

6. artikulua.– Alegatutako merituak egiaztatzeko dokumentazioa.

Agindu honen III. eranskinean daude zehaztuta eskatzaileek zein agiri aurkeztu behar dituzten 
merituak egiaztatzeko.

7. artikulua.– Deialdian sartutako ikastetxeak.

Agindu honen IV. eranskinean ageri diren ikastetxeetan konbokatu da prozesua. Zuzendaria 
hautatzeko prozesua aurrera doan bitartean, eta zuzendaria izendatu baino lehen, ikastetxeren 
bat Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratu edo Erreferentzia Nazionaleko Lanbide Heziketako 
Ikastetxe izendatzen bada, ikastetxe hori zuzendaria aukeratzeko prozesutik kanpo geratuko da, 
eta ez dute ondoriorik izango ordura arte egindako izapideek.
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AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ondorioak.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera izango ditu ondorioak.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Hez-
kuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko 
Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 9a.

Hezkuntzako sailburua,
JOKIN BILDARRATZ SORRON.
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I. ERANSKINA

HAUTAKETA-PROZESURAKO EGUTEGIA ETA PROZEDURA

a) Eskabideak aurkeztea.

2021eko urtarrilaren 18a eta 29a bitartean, biak barne, Agindu honen IV. eranskinean aipatzen 
diren ikastetxeetakoren bateko zuzendari-karguan aritu nahi duten pertsonek idatzizko eskabi-
dea egin, eta dagokien lurralde historikoko lurralde-ordezkariari igorri behar diote, Agindu honen 
II. eranskineko ereduari jarraituz. Eskabidean zehaztu bekarko dira prozeduraren bigarren faserako 
alegatutako meritu guztiak. Eskabidean alegatutako eta eskabideak aurkezteko epea bukatzen 
den egunera arte egindako merituak baino ez dira barematuko.

Hautagai bakoitzak bere burua, gehienez, hiru ikastetxetako zuzendari izateko aurkez dezake. 
Inor hautagai aurkezten bada bi edo hiru ikastetxetan, ikastetxe bakoitzeko eskabide bana aur-
keztu beharko du.

Eskabidearekin batera, Agindu honen 3.1 artikuluan zehaztutako betebeharra bete izana 
egiaztatzen duten dokumentuak bidali behar dituzte eta, horrez gain, alegatzen diren merituak 
egiaztatzen dituzten dokumentuak eta Zuzendaritza Proiektua, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 
4. artikuluaren 1. atalaren e) eskakizunean edo 2. atalaren d) eskakizunean ezarritakoa. Hauta-
keta-prozesuan parte hartzeko, proiektuak jaso beharko ditu aipatutako Dekretuko Eranskinean 
agertzen diren alderdiak –abenduaren 5eko 262/2017 Dekretuaren arabera–, bai eta ikastetxeko 
pertsona bakarreko gobernu-organoak osatuko dituzten proposaturiko pertsonak ere. Zuzen-
daritza-proiektuak (eranskin eta guzti), gehienez ere, DIN A4ko 15 orrialde izango ditu, alde 
bakarretik idatzita, «Arial» edo «Times New Roman» letra-tipoa eta 11 puntuko letra-tamaina –edo 
handiagoa– erabiliz, eta konprimatu gabe. Lerroarteko tartea 1,5ekoa edo handiagoa izango da. 
Ez dira orrialde gisa zenbatuko azala, aurkibidea eta arau-erreferentziei eta bibliografiari buruzko 
orrialdeak.

b) Hautagaiek eskakizunak betetzen ote dituzten jakiteko informazioa eskatzea.

2021eko otsailaren 1a eta 4a bitartean, biak barne, Hezkuntzako lurralde-ordezkariek Hezkuntza 
Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritzaren lurralde-zerbitzuei eskatuko diete egiaztatzeko 
ea hautagaiak betetzen ote dituen otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 4. artikuluak –abenduaren 
5eko 262/2017 Dekretuaren arabera– prozesuan parte hartzeko eskatzen dituen baldintzak. Bal-
dintza horiek egiaztatze aldera, ikastetxe bati Lehen Hezkuntzako Ikastetxe osatugabea esango 
zaio, baldin eta ez badu, gutxienez, unitate bat etapa horretako maila bakoitzeko; Bigarren Hez-
kuntzako Ikastetxea izateko, aldiz, honako irakaskuntza hauetatik gutxienez bat izan beharko du: 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa edo Lanbide Heziketako Heziketa-zikloak.

c) Eskatutako informazioa prestatzea.

Hurrengo urratsa da Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritzaren lurralde-zer-
bitzuek datu horiek ematea. Horretarako epea 2021eko otsailaren 12an amaituko da.

d) Eskabideak onartzeko edo ezesteko behin-behineko ebazpenak.

Dagokion lurralde historikoko Hezkuntzako lurralde-ordezkariak, jaso dituen datuak kontuan 
harturik, prozesuan parte hartzeko aurkeztutako eskabideak onartzeko edo ezesteko behin-behi-
neko erabakia hartuko du. Aipatutako erabakia hartzeko epea 2021eko otsailaren 22an amaituko 
da. Ebazpenetan, halaber, onartzen ez diren pertsonak kanpoan uzteko arrazoiak zehaztuko dira. 
Onartutako pertsonen kasuan, beste gauza bat ere zehaztu beharko da: ikasturte horretan zuzen-
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darigaiak destinoa ikastetxe horretan duen edo ez. Halaber, Hezkuntzako lurralde-ordezkariek 
auzian dauden ikastetxeetako zuzendariei ebazpenen berri emango diete, ikastetxeko iragarki-tau-
lan jakitera eman dezaten.

e) Behin-behineko ebazpenak argitaratzea.

Aipatutako ebazpenak dagokion Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzako iragarki-taulan eta ikas-
tetxeko iragarki-taulan argitaratuko dira. Aipatutako ebazpenak argitaratzeko epea 2021eko 
otsailaren 24an amaituko da. Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzako iragarki-taulan argitaratzearen 
bidez, interesdunak jakinaren gainean daudela joko da.

Interesdunek erreklamazioa jar dezakete aipatutako ebazpenen aurka dagokion Hezkuntzako 
lurralde-ordezkariaren aurrean. Erreklamazio horiek aurkezteko epea 2021eko martxoaren 5ean 
amaituko da.

f) Eskabideak onartzeko edo ezesteko behin betiko ebazpenak.

Dagokion lurralde historikoko Hezkuntzako lurralde-ordezkariak, erreklamazioei buruzko 
erabakia hartu, eta eskabideak onartzeko edo ezesteko behin betiko ebazpenak emango ditu. 
Aipatutako erabakia hartzeko epea 2021eko martxoaren 10ean amaituko da. Ebazpenetan, hala-
ber, onartzen ez diren pertsonak kanpoan uzteko arrazoiak zehaztuko dira. Onartutako pertsonen 
kasuan, beste gauza bat ere zehaztu beharko da: ea ikasturte horretan zuzendarigaiak destinoa 
ikastetxe horretan duen edo ez. Halaber, Hezkuntzako lurralde-ordezkariek auzian dauden ikas-
tetxeetako zuzendariei ebazpenen berri emango diete, ikastetxeko iragarki-taulan jakitera eman 
dezaten.

g) Behin betiko ebazpenak argitaratzea.

Aipatutako ebazpenak dagokion Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzako iragarki-taulan eta ikas-
tetxeko iragarki-taulan argitaratuko dira. Aipatutako ebazpenak argitaratzeko epea 2021eko 
martxoaren 12an amaituko da. Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzako iragarki-taulan argitaratzea-
ren bidez, interesdunak jakinaren gainean daudela joko da.

Interesdunek gorako errekurtsoa jar dezakete aipatutako ebazpenen aurka Hezkuntzako sail-
buruordearen aurrean, erabakiak Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzako iragarki-taulan argitaratu 
eta hilabeteko epean.

Hezkuntza-ikuskaritza, 2021eko martxoaren 15etik aurrera, Eranskin honen p) paragrafoaren 
3. puntuan aipatzen diren derrigorrezko txostenak egiten hasiko da, hautagaitza bat aurkeztu edo 
onartu ez den ikastetxe horietan zuzendaria izendatzeko. Hezkuntza-ikuskaritzak 2021eko ekai-
naren 9a baino lehen bukatu beharko ditu txosten horiek.

h) Hautagaien merituei buruzko informazioa eskatzea.

Ikastetxe batean hautagai bakar baten eskaera soilik onartu bada, ez da beharrezkoa izango 
hautagaiak bigarren faserako aurkeztutako merezimenduak balioestea; izan ere, halakoetan, biga-
rren fasea ebaluatzeak ez du pisurik hautaketa-prozesuaren azken emaitzan.

Hautagai bat baino gehiago onartu dituzten ikastetxeetan, 2021eko martxoaren 15a eta 18a 
bitartean, biak barne, kasuan kasuko gaiaren arabera, Hezkuntzako lurralde-ordezkariek Hez-
kuntza Saileko lurralde-zerbitzuei eskatuko diete egiaztatzeko ea hautagaiak lehiaketaren lehen 
faserako alegatzen dituen merituak zuzen dauden, gero datu horiek dagokion aukeraketa-batzor-
deari emateko.
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i) Eskatutako informazioa prestatzea.

Hurrengo urratsa da Hezkuntza Sailaren lurralde-zerbitzuek datu horiek ematea. Horretarako 
epea 2021eko martxoaren 31n amaituko da.

j) Aukeraketa-batzordea eratzea.

Gutxienez hautagai bat onartu den ikastetxeetan aukeraketa-batzordea eratuko da. Horre-
tarako:

1.– 2021eko martxoaren 15a eta 17a bitartean, auzian dauden ikastetxe guztietan ezohiko 
klaustroa egingo da. Klaustroa zuzendariak edo otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 6. artikuluan 
ezarritakoaren araberako zuzendariaren ordezkoak iragarriko du eta bera izango da burua.

Klaustro horretan, aukeraketa-batzordean klaustro horren ordezkaria izango den pertsona hau-
tatuko da. Horretarako, bozketa sekretua egingo da, eta botoa emateko eskubidea duen pertsona 
bakoitzak pertsona bakar bati emango dio botoa. Izen bat baino gehiago dauzkaten botoek ez dute 
baliorik izango. Ikastetxeko zuzendari izateko aurkeztu diren irakasleek ezohiko klaustro horretan 
egoteko, parte hartzeko eta botoa emateko eskubidea dute. Zuzendari izateko eskabidea egin 
duten irakasleek jasotzen dituzten botoak baliogabeak izango dira.

Baliozko boto-kopururik handiena lortzen duen hautagaia izango da klaustroaren ordezkaria. 
Berdinketa izanez gero, bigarren bozketa egingo da eta, behar izanez gero, baita hirugarren bat 
ere. Bozketa horietan, berdindutako pertsonen alde baino ezingo da bozkatu. Hirugarren bozketa 
egin ostean, berdinketarik badago, zozketa publikoa egingo da.

Klaustroaren ordezkaria izango den pertsona hautatu ondoren, haren ordezkoen zerrenda 
egingo da. Botoren bat jaso duten guztiek osatuko dute ordezkoen zerrenda. Boto gehien lortu 
dituena egongo da lehenengoa, eta azkena, berriz, boto gutxien jaso dituena. Ordezkoen zerren-
dan berdinketarik badago, zozketa publiko bidez erabakiko dira.

2.– 2021eko martxoaren 15a eta 17a bitartean, auzian dauden ikastetxe guztietan, ikastetxeko 
irakasle ez diren baina ikastetxeko ordezkaritza-organo goreneko kide badirenen batzarra egingo 
da. Ordezkaritza-organo gorenean ikasleen ordezkaritza duten ikastetxeetan, Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzako hirugarren kurtsotik gorako ikasleei baino ez zaie batzar horretara deituko. 
Zuzendariaren beraren edo otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoaren ara-
berako zuzendariaren ordezkoaren ardura izango da batzarra konbokatzea eta batzarreko burua 
izatea.

Batzar horretan, ordezkaritza-organo gorenak aukeraketa-batzordean izango duen ordezkaria 
hautatuko da. Horretarako, bozketa sekretua egingo da, eta irakasleak ez diren baina ikastetxeko 
ordezkaritza-organo goreneko kide badirenek pertsona bana bozkatu ahal izango dute, ez gehiago. 
Izen bat baino gehiago dauzkaten botoek ez dute baliorik izango.

Baliozko boto-kopururik handiena lortzen duen hautagaia izango da ordezkaritza-organo gore-
naren ordezkaria. Berdinketa izanez gero, bigarren bozketa egingo da eta, behar izanez gero, 
baita hirugarren bat ere. Bozketa horietan, berdindutako pertsonen alde baino ezingo da bozkatu. 
Hirugarren bozketa egin ostean, berdinketarik badago, zozketa publikoa egingo da.

Ordezkaritza-organo gorenaren ordezkaria izango den pertsona hautatu ondoren, haren ordez-
koen zerrenda egingo da. Botoren bat jaso duten guztiek osatuko dute ordezkoen zerrenda. Boto 
gehien lortu dituena egongo da lehenengoa, eta azkena, berriz, boto gutxien jaso dituena. Ordez-
koen zerrendan berdinketarik badago, zozketa publiko bidez erabakiko dira.
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3.– Ikastetxeko zuzendariak edo otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 6. artikuluan ezarri-
takoaren araberako zuzendariaren ordezkoak, 2021eko martxoaren 18an, dagokion lurralde 
historikoko lurralde-ordezkariari igorriko dio aipatutako parte hartzeko organo bakoitzaren batza-
rretako aktaren kopia.

4.– Ikastetxe bakoitzari dagokion lurraldeko ikuskari buruak hezkuntza-ikuskariaren izena 
proposatuko dio dagokion Hezkuntzako lurralde-ordezkariari, batzordeko buru izendatu dezan. 
Aipatutako proposamenak egiteko epea 2021eko martxoaren 18an amaituko da. Halaber, Hez-
kuntzako lurralde-ordezkariak dagokion ikastetxean ematen diren irakaskuntzetako bat ematen 
duten ikastetxe publikoetan (Hezkuntza Administrazioaren menpekoak) zuzendari diharduten 
bi pertsona izendatuko ditu, aukeraketa-batzorde bakoitzean parte hartzeko. Eta horietako bat 
batzordeko lehendakariorde izendatuko du. Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 5. artikuluko 3. 
apartatuan ezarritakoa betetzeko, proposamen eta izendapen horiek egitean bermatu behar da 
aukeraketa-batzordeko kideen artean Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak ondo eza-
gutzen dituzten pertsonak egongo direla.

5.– Lurralde historikoetan osatu beharko diren aukeraketa-batzordeetako kide guztiak Hezkun-
tzako lurralde-ordezkariek izendatuko dituzte. Izendapen horiek egiteko epea 2021eko martxoaren 
24an amaituko da.

6.– Hezkuntzako lurralde-ordezkariek hautagaitza bat baino gehiago onartu duten ikastetxee-
tako batzorde bakoitzeko lehendakaritzari emango dizkiote onartutako hautagaien lehiaketaren 
bigarren faseko merezimenduak balioesteari buruzko datuak. Horrez gain, onartutako hautagai 
bakoitzak aurkeztu duen zuzendaritza-proiektuari buruzko dokumentazioa emango diote. Ikas-
tetxeek hautagaitza bakarra badute, hautagai bakarrak aurkeztutako zuzendaritza-proiektuari 
buruzko dokumentazioa baino ez da aurkeztu beharko. Aipatutako datuak eta dokumentazioa 
emateko epea 2021eko martxoaren 26an amaituko da.

k) Zuzendaritza-proiektua balioestea.

1.– 2021eko martxoaren 12a eta apirilaren 23a bitartean, aukeraketa-batzordeek hautagaien 
zuzendaritza-proiektua balioetsiko dute. Lehenik eta behin, 2020-2021 ikasturtean behin-behi-
neko edo behin betiko lanpostua ikastetxean izan duten eta karrerako funtzionario diren 
hautagaien zuzendaritza-proiektua balioetsiko dute. Aipatutako proiektua balioesteko, otsailaren 
3ko 22/2009 Dekretuaren eranskinean –abenduaren 5eko 262/2017 Dekretuaren arabera– mere-
zimendu-lehiaketaren lehen faseko balioespenerako aurreikusten diren irizpideak hartu beharko 
dituzte oinarri.

Lehen fase horretan, hautagaiek 35 puntu lortu behar dituzte, gutxienez. Gutxieneko puntuazio 
hori lortzen ez duten izangaiak hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira. Ikastetxean behin-behi-
neko edo behin betiko destinoa duten eta karrerako funtzionarioak diren hautagaietako batek 
gutxieneko puntu-kopurua lortzen badu, aukeraketa-batzordeak ez ditu balioetsiko ikastetxean 
destinoa ez duten hautagaien zuzendaritza-proiektuak, ez eta lan-itunpeko irakasle diren hauta-
gaienak ere.

Ikastetxean behin-behineko edo behin betiko destinoa duten eta karrerako funtzionarioak diren 
hautagairik ez badago, edota pertsona horietako batek berak ere ez badu gutxieneko puntu-kopurua 
lortu, aukeraketa-batzordeak destinoa beste ikastetxe batzuetan duten eta karrerako funtziona-
rio diren hautagaien proiektuak balioetsiko ditu. Pertsona horietako batek aukeraketa-batzordeak 
eskatutako gutxieneko puntu-kopurua lortzen badu, aukeraketa-batzordeak ez ditu ikastetxeko 
lan-itunpeko irakasle diren izangaien zuzendaritza-proiektuak balioetsiko.
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Azkenik, hautagaien artean funtzionariorik ez badago edo pertsona horietako inork ez badu 
lortu eskatzen den gutxieneko puntu-kopurua, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren 4. artikuluko 
3. apartatuan zehaztutako ikastetxeetako aukeraketa-batzordeak ikastetxean destinoa duten 
lan-itunpeko irakasleen hautagaitzen proiektuak balioetsiko ditu.

2.– Aurreko puntuan zehaztu den denbora-tartearen barruko zeinahi unetan, aukera-
keta-batzordeak hautagaiak elkarrizketatu ahal izango ditu –gutxienez 48 ordu aurretik hitzordua 
jarrita– zuzendaritza-proiektuan jasotako informazioa osatzeko, eta proiektua ikastetxerako eta 
eskatutako posturako egokia den aztertzeko.

3.– Aukeraketa-batzordeko kide bakoitzak balioztatuko du zuzendaritza-proiektua, eta 0 eta 
70 arteko puntuazioa emango. Pertsona bakoitzak emandako puntuazioak zenbaki osoa izan 
beharko du. Aukeraketa-batzordeak kalifikazioa ematearren egiten duen bileran elkartutako kideek 
emandako kalifikazioen batez besteko aritmetikoa izango da zuzendaritza-proiektuagatik lehiakide 
bakoitzak lortuko duen puntuaketa, eta bi zenbaki hamartarrekin kalkulatuko da. Emandako kali-
fikazioetan 20 puntu edo gehiagoko aldea dagoenean, automatikoki kenduko dira gehieneko eta 
gutxieneko kalifikazioa, eta gainerako kalifikazioen artean kalkulatuko da batez besteko puntuaketa.

l) Bigarren faseko merezimenduen balorazioa, hautagai bat baino gehiago duten ikastetxeetan.

Zuzendaritza-proiektuak balioesten bukatu ondoren, hautagai bat baino gehiago duten ikas-
tetxeetan, aukeraketa-batzordeak, Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzak batzordeari emandako 
informazioa kontuan izanik, lehenengo fasean eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu duten 
hautagai guztien bigarren faseko merezimenduak balioetsiko ditu. Horretarako, otsailaren 3ko 
22/2009 Dekretuaren eranskinean –abenduaren 5eko 262/2017 Dekretuaren arabera– ezarri-
tako baremoa aplikatuko du. Merezimendu horiek balioesteko epea 2021eko apirilaren 16an 
amaituko da.

m) Hautagai bakoitzak eskuratutako puntuazioari buruzko ebazpena.

1.– 2021eko apirilaren 26an, aukeraketa-batzordeek ikastetxeko iragarki-taulan eta Hez-
kuntzako dagokion lurralde-ordezkaritzako iragarki-taulan argitaratuko dute hautagaiek fase 
bakoitzean eta baremoko alderdi baloragarri bakoitzean eskuratutako puntuazioak jasoko dituen 
behin-behineko ebazpena.

2.– Behin-behineko ebazpen horren kontra, interesdunek dagokion erreklamazioa aurkeztu 
ahal izango dute dagokion hautapen-batzordearen aurrean, 2021eko apirilaren 27a eta 30a 
bitartean, biak barne.

3.– Aurkeztutako erreklamazioak aztertuko dituzte hautapen-batzordeek, eta hautagaiek 
fase bakoitzean eta baremoko alderdi baloragarri bakoitzean eskuratutako puntuazioak jasoko 
dituzten behin betiko ebazpena onartuko dute. Aipatutako ebazpena onartzeko eta ikastetxeko 
iragarki-taulan eta Hezkuntzako dagokion lurralde-ordezkaritzako iragarki-taulan jakitera emateko 
epea 2021eko maiatzaren 14an amaituko da.

n) Zuzendari-kargurako nor hautatu behar den proposatzea.

1.– Hautagai bat baino gehiago duten ikastetxeetan, aukeraketa-batzordeek batu egingo dituzte 
zuzendaritza-proiektua balioetsi zaien eta balioespen horretan gutxieneko puntu kopurua jaso 
duten hautagaiek bi fasetan jaso dituzten puntuak. Bi faseetako puntuak baturik, punturik gehien 
lortu dituen hautagaiaren aukeraketa proposatuko dute. Ikastetxeek hautagai bakarra badute, 
aukeraketa-batzordeak izangai bakarraren aukeraketa proposatuko du, baldin eta haren zuzenda-
ritza-proiektua baloratu ostean gutxieneko puntuazioa lortu badu.
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2.– Hautagaien guztizko puntuaketa batu eta berdinketarik izanez gero, honako irizpide hauek 
hartuko dira kontuan, ebazteko:

– Zuzendaritza-proiektuaren puntuaketa altuena.

– Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren eranskinean –abenduaren 5eko 262/2017 Dekretuaren 
arabera– agertzen den hurrenkerari jarraituta, bigarren faseko merezimenduen baremoko ataletan 
izandako puntuaketa altuena.

– Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuaren eranskinean –abenduaren 5eko 262/2017 Dekretuaren 
arabera– agertzen den hurrenkerari jarraituta, bigarren faseko merezimenduen baremoko azpia-
taletan izandako puntuaketa altuena.

– Aurreko irizpideak aplikatu ondoren oraindik berdinduta daudenen artean pertsona bat auke-
ratzeko, Batzordeko kideen arteko bozketa egingo da. Bozketan berdinketa gertatzen bada, 
lehendakariaren kalitate-botoak erabakiko du.

3.– 2021eko maiatzaren 14an, batzordeko idazkariak akta idatziko du hautagai guztiek fase 
bakoitzean lortutako puntuaketak egiaztatzeko, eta, norbaiten aukeraketa proposatzen badute, 
pertsona horren izena jasoko du, aurreko paragrafoetan ezarritako irizpideak kontuan hartuta. 
Akta batzordeko kide guztiek sinatuko dute.

4.– 2021eko maiatzaren 14an bertan, batzordeko lehendakariak jendaurrean jarriko du akta 
hori ikastetxeko iragarki-taulan, eta dagokion lurralde historikoko Hezkuntzako lurralde-ordezka-
riari igorriko dio.

ñ) Hezkuntzako lurralde-ordezkarien ebazpenak.

1.– Aukeraketa-batzordeek egindako proposamenak ikusita eta, prozedura urratu ez bada 
behintzat, horiek erabakitakoari jarraiki, aukeratutako hautagaiak aitortzen dituzten ebazpenak 
egin eta jakitera emango ditu dagokion Hezkuntzako lurralde-ordezkariak. Ebazpen horiek ema-
teko eta jakinarazteko epea 2021eko maiatzaren 26an amaituko da.

2.– Ebazpen horiek Hezkuntzako dagokion lurralde-ordezkaritzaren egoitzako iragarki-taulan 
argitaratuko dira. Argitaratzearen bitartez, interesdunei jakinarazpena egin zaiela ulertuko da.

3.– Dagokion lurralde historikoko Hezkuntzako lurralde-ordezkariak ebazpenaren berri emango 
dio eragiten dion ikastetxeko zuzendariari, bertako iragarki-taulan ere argitara emateko.

4.– Ebazpen horien aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote dago-
kien lurralde historikoko hezkuntza-ordezkariari.

o) Zuzendariak izendatzea.

1.– Hezkuntzako lurralde-ordezkariek dagozkien ikastetxeetako zuzendari izendatuko dituzte 
hautetsiak. Pertsona horiek lau urtez egongo dira karguan, 2021eko uztailaren 1etik aurrera.

2.– Hautagaitzarik aurkeztu ez den ikastetxeetan edo aukeraketa-batzordeak inor aukeratu 
ez duen kasuetan, dagokion lurralde historikoko hezkuntzako lurralde-ordezkariak, salbuespen 
modura, karrerako funtzionario den irakasle bat izendatuko du zuzendari, gehienez ere lau urte-
rako, 2021eko uztailaren 1etik aurrera. Hezkuntzako Ikuskaritzak aurretiko txosten bat argitaratu 
beharko du horretarako.

Apartatu honetan jasotako kasu guztietan, ikastetxean lan egiten duten irakasleen ehuneko 
berrogeita hamar gutxienez lan-itunpeko irakasle badira, dagokion lurralde historikoko Hezkun-
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tzako lurralde-ordezkariak zuzendari izendatu ahal izango du Hezkuntza Sailaren mende dauden 
lan-itunpeko irakasle finkoetako bat.

p) Ikastetxeetako pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoen izendapena.

1.– Aurreko apartatuan jasotako edozein kasutan (zuzendaria izendatzeko kasuistikaz ari 
gara), ikastetxeko zuzendari izendatu duten edo izendatuko duten pertsonak dagokion lurralde 
historikoko hezkuntza-ordezkariari ikastetxeko pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak 
izendatzeko proposatuko dio. Proposatu aurretik, zuzendariak bertako klaustroari eta ordezka-
ritza-organo gorenari jakinaraziko dio. Izendapenaren datan lanpostua ikastetxean bertan duten 
irakasleak izan beharko dira.

2.– Ikastetxeko pertsona-bakarreko gainerako gobernu-organoak betetzeko proposatutako per-
tsonak izendatu, dagokion lurralde historikoko hezkuntza-ordezkariak izendatuko ditu, proposatu 
dituen zuzendariaren agintaldi-epe berbererako.



II. ERANSKINA 

ZUZENDARIAK AUKERATZEKO PROZESUAN ONARTUA IZATEKO ESKABIDEA

NAN 

ABIZENAK                                                                      IZENA 

            Kidego      ko funtzionarioa denak, eta

                  ikastetxean destinoa duenak, 

Hezkuntza Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako 
zuzendariak aukeratzeko eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoetan arduraduna 
izendatzeko eta kargutik kentzeko prozedura arautzen duen otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan – 
maiatzaren 8ko 61/2012, apirilaren 1eko 46/2014 eta abenduaren 5eko 262/2017 Dekretuek 
aldatutakoa– ezarritakoaren arabera, 

Zuzendariak aukeratzeko prozesuan onartua izatea eskatzen du. Hezkuntza Saileko sailburuaren 
2021eko abenduaren 1eko Aginduak arautzen du prozesu hori. Hain zuzen ere, agindu horren bitartez, 
zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketaren deialdia egiten da Hezkuntza sailaren mendean 
dauden eta 2021eko ekainaren 30ean zuzendari postua hutsik izango duten unibertsitatez kanpoko 
ikastetxeetan. 

Eskabidea aurkezten da ikastetxe honetarako: 

Kodea 

Ikastetxea 

Udalerria                                             Lurralde Historikoa 

…..................................................., 2021eko urtarrilaren …...a 

Sinadura 

……..……………………….KO HEZKUNTZAKO LURRALDE-ORDEZKARI JAUNA/ANDREA 
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ALEGATUTAKO MERITUAK 

A) Ikastetxe publikoetako zuzendaritza- edo koordinazio-karguak bete izana: 

A.1.– Ikastetxe publikoetan zuzendari-kargua bete izana: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

A.2.– Ikastetxe publikoetan zuzendariorde, ikasketaburu, eta idazkari karguak bete izana: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

A.3.– Ikastetxe publikoetan zuzendari alboko, gaueko ikasketaburu, ikasketaburu alboko, idazkari 
alboko edo idazkariorde kargua bete izana:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

A.4.– Ikastetxe publikoetan mintegiburu, sailburu edo zikloko koordinatzaile kargua bete izana:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….........................................................................
..........................................................................………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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B) Aurreko agintaldiren batean egindako zuzendari-lanarengatik balorazio positiboa izatea:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

C) Hezkuntza-ikuskatzaile gisa betetako lana:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

D) Bigarren Hezkuntzako Institutu bateko edo Goi Mailako Lanbide Heziketako Institutu Espezifiko 
bateko zuzendari izateko merezimendu-lehiaketetan, Bigarren Hezkuntzako Katedradunen Kidegokoa 
izatea; Hizkuntza Eskola Ofizial bateko zuzendari izateko merezimendu-lehiaketetan, Hizkuntza Eskola 
Ofizialeko Katedradunen Kidegokoa izatea; Diseinuko Goi Eskolako eta Arte Eskolako zuzendari 
izateko merezimendu-lehiaketetan, Arte Plastiko eta Diseinuko Katedradunen Kidegokoa izatea: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

E) Zuzendu nahi den ikastetxeak eskaintzen dituen irakaskuntzetakoren batean esperientzia izatea 
irakaskuntza zuzenean:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

F) Zuzendu nahi den ikastetxean izandako esperientzia:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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G) Unibertsitatez kanpoko edozein ikastetxe publikotako ordezkaritza-organo gorenean irakasleen 
ordezkari hautetsi gisa izandako esperientzia:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

H) Hizkuntzak jakitea: 

H.1.– Irakaskuntzako HE1 edo baliokidea egiaztuta izatea:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

H.2.– Irakaskuntzako HE2 edo baliokidea egiaztuta izatea: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

H.3.– Hizkuntzetarako Erreferentziazko Europako Esparru Komunean definitutako B1 mailako edozein 
hizkuntzatako –euskara eta gaztelania izan ezik– ziurtagiriak: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

H.4.– Hizkuntzetarako Erreferentziazko Europako Esparru Komunean definitutako B2 mailako edozein 
hizkuntzatako –euskara eta gaztelania izan ezik– ziurtagiriak:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

H.5.– Hizkuntzetarako Erreferentziazko Europako Esparru Komunean definitutako C1 mailako edozein 
hizkuntzatako –euskara eta gaztelania izan ezik– ziurtagiriak:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

H.6.– Hizkuntzetarako Erreferentziazko Europako Esparru Komunean definitutako C2 mailako edozein 
hizkuntzatako –euskara eta gaztelania izan ezik– ziurtagiriak:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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I) Unibertsitate-titulazioak: 

I.1.– Doktore-tituluak:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

I.2.– Master-tituluak:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

I.3.– Graduatuko, Lizentziaturako, Ingeniaritzako, Arkitekturako edo, ondorio guztietarako, legez 
baliokidetzat aitortutako tituluak, parte hartzen deneko Kidegoan sartzeko alegatu den titulua ez direnak: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

I.4.– Diplomaturako, Ingeniaritza Teknikoko, Arkitektura Teknikoko edo, ondorio guztietako, legez 
baliokidetzat aitortutako tituluak, parte hartzen deneko Kidegoan sartzeko alegatu den titulua ez direnak, 
baita aurreko atalean baloratu ez den Lizentziaturako, Arkitekturako edo Ingeniaritzako lehen zikloari 
dagozkion ikasketak ere: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

I.5.– Urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretuak araututako master-titulu ofizialak:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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J) Ikastetxeen kudeaketa eta zuzendaritza, hezkidetza edo emakumeen eta gizonen berdintasunarekin 
lotutako prestakuntza-jarduera eta argitalpenak: 

J.1.– Ikastetxeen kudeaketarekin, antolakuntzarekin eta zuzendaritzarekin lotutako argitalpenak, soilik 
hautagaiak egindakoak:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

J.2.– Hezkuntza-eremuko hezkidetzarekin edo emakumeen eta gizonen berdintasunarekin lotutako 
argitalpenak, soilik hautagaiak egindakoak: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

J.3.– Ikastetxeen kudeaketarekin, antolakuntzarekin eta zuzendaritzarekin lotutako argitalpenak, 
hautagaiak beste hainbat egilerekin batera egindakoak: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

J.4.– Hezkuntza-eremuko hezkidetzarekin edo emakumeen eta gizonen berdintasunarekin lotutako 
argitalpenak, hautagaiak beste hainbat egilerekin batera egindakoak:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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J.5.– Gutxienez 20 orduko prestakuntza- edo ikastaro-jarduerak, ikastetxeen kudeaketarekin, 
antolakuntzarekin eta zuzendaritzarekin lotutakoak eta herri-administrazioek edo unibertsitateek 
antolatu edo homologatutakoak, non hautagaia irakasle, txostengile edo koordinatzaile gisa aritu baita:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

J.6.– Gutxienez 20 orduko prestakuntza- edo ikastaro-jarduerak, hezkuntza-eremuko hezkidetzarekin 
edo emakumeen eta gizonen berdintasunarekin lotutakoak eta herri-administrazioek edo unibertsitateek 
antolatu edo homologatutakoak, non hautagaia irakasle, txostengile edo koordinatzaile gisa aritu baita: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

J.7.– Gutxienez 40 orduko prestakuntza- edo ikastaro-jarduerak gainditu izana; zehazki, ikastetxeen 
kudeaketarekin, antolakuntzarekin eta zuzendaritzarekin lotutakoak izango dira, eta herri-
administrazioek edo unibertsitateek antolatu edo homologatutakoak: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

J.8.– Gutxienez 40 orduko prestakuntza- edo ikastaro-jarduerak gainditu izana; zehazki, hezkuntza-
eremuko hezkidetzarekin edo emakumeen eta gizonen berdintasunarekin lotutakoak izango dira, eta 
herri-administrazioek edo unibertsitateek antolatu edo homologatutakoak: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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III. ERANSKINA 

LEHIAKETAREN BIGARREN FASEAREN BAREMOKO MERITUAK EGIAZTATZEKO 
ESKATZAILEEK AURKEZTU BEHARKO DITUZTEN DOKUMENTUAK 

 Soilik barematuko dira eskabidean alegatu diren merituak, eskabideak aurkezteko epea bukatzen 
den egunera arte egindakoak. Lehen fasean hautagaiek 30 puntu lortu ahal izango dituzte, gehienez, 
honako atal hauen arabera banatuta: 

A) Ikastetxe publikoetako zuzendaritza- edo koordinazio-karguak betetzeagatik: 

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

A1) Ikastetxe 
publikoetako zuzendari-
kargua betetzeagatik. 

0,1 puntu, karguan bete 
duen hilabete oso 
bakoitzeko. Hilabetea osatu 
gabe karguan egindako 
gainerako egunek ez dute 
punturik emango. 

Izendapenaren egiaztagiriaren fotokopia 
konpultsatua, dagokion Hezkuntza 
Administrazioko organo eskumendunak 
emana, eta ondokoa jasotzen duena: 
kargua hartu eta utzi zueneko datak edo, 
hala bada, karguan jarraitzen duela. 

Ez da egiaztatu beharrik izango 
Autonomia Erkidegoko irakaskuntzako 
zentro publikoetan zuzendaritza kargu 
hauek bete izana: zuzendaria, 
zuzendariordea, ikasketaburua,  
idazkaria, zuzendari albokoa, gaueko 
ikasketaburua, ikasketaburu albokoa, 
idazkari albokoa edo idazkariordea. 

A2) Ikastetxe publikoetan 
zuzendariorde, 
ikasketaburu eta idazkari 
karguak betetzeagatik. 

0,05 puntu, karguan bete 
duen hilabete oso 
bakoitzeko. Hilabetea osatu 
gabe karguan egindako 
gainerako egunek ez dute 
punturik emango. 

A3) Ikastetxe publikoetan 
zuzendari alboko, gaueko 
ikasketaburu, 
ikasketaburu alboko, 
idazkari alboko edo 
idazkariorde kargua 
betetzeagatik. 

0,025 puntu, karguan bete 
duen hilabete oso 
bakoitzeko. Hilabetea osatu 
gabe karguan egindako 
gainerako egunek ez dute 
punturik emango. 

A4) Ikastetxe publikoetan 
mintegiburu, 
departamentuburu edo 
zikloko koordinatzaile-
kargua betetzeagatik. 

0,0125 puntu, karguan bete 
duen hilabete oso 
bakoitzeko. Hilabetea osatu 
gabe karguan egindako 
gainerako egunek ez dute 
punturik emango. 

Dagokion ikastetxeko zuzendariak 
emandako ziurtagiria, adieraziz noiz 
jabetu zen aipatutako funtzioez eta noiz 
utzi zituen. 

Oharrak: 

Ikastetxe publikoak Hezkuntza Administrazioek sortutako eta mantendutako ikastetxeen sarean 
daudenak dira. 

Betetako karguak azpiataletako bakar batean balioetsiko dira. Hortaz, aldi berean kargu bat baino 
gehiago bete bada, puntuazioak ezin izango zaizkio bata besteari gehitu.  

A1, A2, A3 eta A4 azpiataletako puntuak batuz, A) atalean 7 puntu lortuko dira gehienez. 
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B) Aurreko agintaldiren batean egindako zuzendari-lanarengatik balorazio positiboa izateagatik: 

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

B1) Aurreko agintaldiren batean 
egindako zuzendari-
lanarengatik balorazio positiboa 
izateagatik. 

2 puntu. Dagokion agintaldiaren balorazio positiboaren 
egiaztagiriaren fotokopia konpultsatua, dagokion 
Hezkuntza Administrazioko organo 
eskumendunak emana. 

Ez da Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza 
Saileko ikastetxe batean egindako agintaldien 
balorazio positiboa egiaztatu beharrik izango. 

B2) Aurreko agintaldiren bat 
baino gehiagotan egindako 
zuzendari-lanarengatik 
balorazio positiboa izateagatik. 

3 puntu. 

B1 eta B2 apartatuetako puntuazioak bateraezinak dira. 

B) atalean 3 puntu lortuko dira gehienez. 

C) Hezkuntza-ikuskari gisa betetako lanagatik: 

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

Hezkuntza-ikuskari 
gisa betetako 
lanagatik.  

0,0625 puntu, ikuskari-
kargua betetzen eman 
duen hilabete oso 
bakoitzeko. Hilabetea 
osatu gabe karguan 
egindako gainerako 
egunek ez dute punturik 
emango. 

Zerbitzuak eman diren Hezkuntza 
Administrazioko organo eskumendunak 
ziurtatutako zerbitzu-orria. Orri horretan, 
hezkuntza-ikuskari gisa betetako denbora eta 
destinoa zehaztuko dira. Hura izan ezean, 
izendapenaren egiaztagiria edo egiaztagiriaren 
fotokopia konpultsatua, ondokoa jasotzen 
duena: karguan noiz hasi zen eta kargua noiz 
utzi zuen. 

Ez da Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza 
Sailean emandako zerbitzuak egiaztatu 
beharrik izango. 

C) atalean 1,5 puntu lortuko dira gehienez. 
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D) Zuzendu nahi den ikastetxean irakasten diren gaien arloko katedradunen kidegokoa 
izateagatik: 

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

Bigarren Hezkuntzako institutu bateko edo Goi 
Mailako Lanbide Heziketako institutu espezifiko 
bateko zuzendari izateko merezimendu-lehiaketetan, 
Bigarren Hezkuntzako katedradunen kidegokoa 
izateagatik; Hizkuntza Eskola Ofizial bateko 
zuzendari izateko merezimendu-lehiaketetan 
Hizkuntza Eskola Ofizialeko katedradunen kidegokoa 
izateagatik;  Diseinuko Goi Eskolako eta Arte 
Eskolako zuzendari izateko merezimendu-
lehiaketetan Arte Plastiko eta Diseinuko 
katedradunen kidegokoa izateagatik. 

1,5 puntu. Hezkuntzako 
administrazioaren organo 
eskumendunak emandako 
ziurtagiria, administrazioko 
tituluaren fotokopia 
konpultsatua edo Aldizkari 
ofizialeko egiaztagiria, 
zeinean hautagaiaren 
izendapena ageri den.  

E) Zuzendu nahi den ikastetxeak eskaintzen dituen ikasketetan eskolak ematen daukan 
esperientziagatik:  

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

Zuzendu nahi den 
ikastetxeak 
eskaintzen dituen 
ikasketaren batean 
eskolak ematen 
daukan 
esperientziagatik: 

0,00625 puntu irakasten 
emandako hilabete oso 
bakoitzeko, bost urte oso 
igaro ondoren zenbatzen 
hasita. Hilabetea osatu 
gabe karguan egindako 
gainerako egunek ez 
dute punturik emango. 
Irakaskuntzako lehen 
bost urteengatik ez da 
punturik lortzen. 

Zerbitzuak eman diren Hezkuntza 
Administrazioko organo eskumendunak 
ziurtatutako zerbitzu-orria. Orriak ondokoak 
jasoko ditu: kargua noiz hartu eta noiz utzi zuen, 
kidegoa eta espezialitatea. Hura izan ezean, 
izendapenaren egiaztagiria edo egiaztagiriaren 
fotokopia konpultsatua, ondokoa jasotzen 
duena: kargua noiz hartu eta noiz utzi zuen, eta 
espezialitatea.  

Ez da Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza 
Sailean emandako zerbitzuak egiaztatu 
beharrik izango. 

Oharrak: 

Atzerrian emandako zerbitzuak egiaztatzeko, dena delako herrialdeko hezkuntza-administrazioek edo 
organo eskumendunek emandako ziurtagiriak erabiliko dira, eta ziurtagiri horiek ondokoak jasoko 
dituzte: zerbitzu-aldiaren iraupena, ikastetxea publikoa edo pribatua den, emandako hezkuntza-maila 
eta irakasgaia. Ziurtagiri horiek zinpeko itzulpen eta guzti aurkeztuko dira. 

E) atalean 1,5 puntu lortuko dira gehienez. 
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F) Zuzendu nahi den ikastetxean izandako esperientziagatik: 

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

Zuzendu nahi den 
ikastetxean 
izandako 
esperientziagatik. 

0,0125 puntu, ikastetxean 
bete duen hilabete oso 
bakoitzeko. Hilabetea osatu 
gabe karguan egindako 
gainerako egunek ez dute 
punturik emango. 

Ez da Euskal Autonomia Erkidegoko 
Hezkuntza Sailean emandako zerbitzuak 
egiaztatu beharrik izango. 

F) atalean 3 puntu lortuko dira gehienez. 

G) Unibertsitatez kanpoko edozein ikastetxetako ordezkaritza-organo gorenean klaustroko 
ordezkari gisa izandako urte bakoitzeko esperientziagatik: 

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

Unibertsitatez kanpoko 
zeinahi ikastetxetako 
ordezkaritza-organo 
gorenean irakasleen 
ordezkari hautetsi gisa 
izandako 
esperientziagatik. 

0,05 puntu unibertsitatez kanpoko 
edozein ikastetxetako ordezkaritza-
organo gorenean klaustroko 
ordezkari gisa izandako urte 
bakoitzagatik. Urtea osatu gabe 
karguan egindako gainerako egunek 
edo hilabeteek ez dute punturik 
emango. 

Ikastetxeko idazkariaren 
egiaztagiria, non organo 
kolegiatu horren kide hautetsi 
gisa zenbat urte igaro dituen 
adierazten den.  

G) atalean puntu 1 lortuko da gehienez. 
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H) Hizkuntzak jakiteagatik: 

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

H1) Irakaskuntzako HE1 edo baliokidea 
egiaztatzeagatik. 

1,5 puntu. 

Ez da egiaztagiria aurkeztu beharrik 
izango. Hezkuntza Sailak 
egiaztatuko du.  

H2) Irakaskuntzako HE2 edo baliokidea 
egiaztatzeagatik. 

5,5 puntu. 

H3) Hizkuntzetarako Erreferentziazko 
Europako Esparru Komunean definitutako 
B1 Mailako edozein hizkuntzatako –euskara 
eta gaztelania izan ezik– ziurtagiri 
bakoitzeko. 

0,25 puntu. 

Otsailaren 3ko 22/2009 
Dekretuaren eranskinean –
abenduaren 5eko 262/2017 
Dekretuaren arabera–xedatutako 
titulu edo ziurtagiri baten
egiaztagiriaren fotokopia 
konpultsatua. 

H4) Hizkuntzetarako Erreferentziazko 
Europako Esparru Komunean definitutako 
B2 Mailako edozein hizkuntzatako –euskara 
eta gaztelania izan ezik– ziurtagiri 
bakoitzeko. 

0,5 puntu. 

H5) Hizkuntzetarako Erreferentziazko 
Europako Esparru Komunean definitutako 
C1 Mailako edozein hizkuntzatako –euskara 
eta gaztelania izan ezik– ziurtagiri 
bakoitzeko. 

0,75 puntu. 

H6) Hizkuntzetarako Erreferentziazko 
Europako Esparru Komunean definitutako 
C2 Mailako edozein hizkuntzatako –euskara 
eta gaztelania izan ezik– ziurtagiri 
bakoitzeko. 

  

Puntu 1. 

Oharrak: 

H1 eta H2 apartatuetako puntuazioak bateraezinak dira. 

Hizkuntza guztietan bateraezinak dira H3, H4, H5 eta H6 apartatuetako puntuazioak. 

H1, H2, H3, H4, H5 eta H6 apartatuak batuta, H) atalean 6,5 puntu lortuko dira gehienez. 
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I) Unibertsitateko tituluengatik: 

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

I1) Doktore Titulu bakoitzeko. Puntu 1. 

Dagokion tituluaren ziurtagiri akademikoa edo 
fotokopia konpultsatua, edo, bestela, 
tituluaren emate-eskubideak ordaindu 
izanaren ziurtagiria. 

I2) Master-titulu bakoitzeko. 0,8 puntu. 

Dagokion tituluaren ziurtagiri akademikoa edo 
fotokopia konpultsatua, edo, bestela, 
tituluaren emate-eskubideak ordaindu 
izanaren ziurtagiria. 

I3) Graduatuko, Lizentziaturako, 
Ingeniaritzako, Arkitekturako edo, 
ondorio guztietarako, legez 
baliokidetzat aitortutako tituluak, 
parte hartzen deneko Kidegoan 
sartzeko alegatu den titulua ez 
direnak.  

0,75 puntu. Dagokion tituluaren ziurtagiri akademikoa edo 
fotokopia konpultsatua, edo, bestela, 
tituluaren emate-eskubideak ordaindu 
izanaren ziurtagiria. 

I4) Diplomaturako, Ingeniaritza 
Teknikoko, Arkitektura Teknikoko 
edo, ondorio guztietako, legez 
baliokidetzat aitortutako tituluak, 
parte hartzen deneko Kidegoan 
sartzeko alegatu den titulua ez 
direnak, baita aurreko atalean 
baloratu ez den Lizentziaturako, 
Arkitekturako edo Ingeniaritzako 
lehen zikloari dagozkion ikasketak 
ere. 

0,5 puntu. Dagokion tituluaren ziurtagiri akademikoa edo 
fotokopia konpultsatua, edo, bestela, 
tituluaren emate-eskubideak ordaindu 
izanaren ziurtagiria. Lehen zikloari dagozkien 
ikasketen kasuan, ikasketa horietako 
irakasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiri 
akademikoa. 

I5) Urtarrilaren 21eko 56/2005 
Errege Dekretuak araututako 
master-titulu ofizial bakoitzeko. 

0,25 puntu. Dagokion tituluaren ziurtagiri akademikoa edo 
fotokopia konpultsatua, edo, bestela, 
tituluaren emate-eskubideak ordaindu 
izanaren ziurtagiria. 

Oharrak: 

Titulu unibertsitarioen katalogo ofizialean ageri diren tituluak besterik ez dira balioetsiko.  

I4 atalean ez dira balioetsiko I3 atalean balioetsi diren lizentziatura, arkitektura edo ingeniaritzako lehen 
zikloetako ikasketak.  

I1, I2, I3, I4 eta I5 azpiataletako puntuak batuta, I) atalean 2 puntu lortuko dira gehienez. 
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J) Ikastetxeen kudeaketarekin eta zuzendaritzarekin, hezkidetzarekin edo emakumeen eta 
gizonen berdintasunarekin lotutako prestakuntza-jarduerengatik eta argitalpenengatik:  

Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

J1) Ikastetxeen kudeaketarekin, 
antolakuntzarekin eta zuzendaritzarekin 
lotutako argitalpenak, soilik hautagaiak 
egindakoak. 

Puntu 1. Argitaratutako jatorrizko idatzia 
aurkeztuko da.  

Euskarri berezietan argitaratutako 
materialei dagokienez, hala nola, bideoak, 
CD-ROMak eta abar, argitalpen horiekin 
batera joan daitezkeen dokumentu 
inprimatuak aurkeztu beharko dira 
(karatulak, helburuak eta edukiak 
azaltzen dituzten liburuxkak, inprimaketak 
eta abar). 

Formatu elektronikoan bakarrik datozen 
argitalpenen kasuan, txosten ofizial bat 
aurkeztuko da, eta, bertan, organismo 
emaileak argitalpena datu bibliografikoen 
basean agertzen dela ziurtatuko du. 
Dokumentu horretan honako hauek 
adieraziko dira: datu-basea, 
argitalpenaren izenburua, egileak, 
aldizkaria, liburukia, urtea eta hasierako 
nahiz bukaerako orria. 

J2) Hezkuntza-eremuko hezkidetzarekin 
edo emakumeen eta gizonen 
berdintasunarekin lotutako argitalpenak, 
soilik hautagaiak egindakoak. 

0,5 puntu. 

J3) Ikastetxeen kudeaketarekin, 
antolakuntzarekin eta zuzendaritzarekin 
lotutako argitalpenak, hautagaiak beste 
hainbat egilerekin batera egindakoak. 

0,5 puntu. 

J4) Hezkuntza-eremuko hezkidetzarekin 
edo emakumeen eta gizonen 
berdintasunarekin lotutako argitalpenak, 
hautagaiak beste hainbat egilerekin 
batera egindakoak. 

0,25 
puntu. 

J5) Gutxienez 20 orduko prestakuntza- 
edo ikastaro-jarduerak, ikastetxeen 
kudeaketarekin, antolakuntzarekin eta 
zuzendaritzarekin lotutakoak eta herri-
administrazioek edo unibertsitateek 
antolatu edo homologatutakoak, non 
hautagaia irakasle, txostengile edo 
koordinatzaile gisa aritu baita. 

Puntu 1.  

Dagokion organismoak edo ikastetxeak 
emandako ziurtagiria, kredituen edo 
ikastaroak irauten duen ordu-kopurua 
berariaz jasotzen duena. Ziurtagiri hori 
aurkezten ez bada, ez da atal honetan 
puntuaziorik lortuko. 

J6) Gutxienez 20 orduko prestakuntza- 
edo ikastaro-jarduerak, hezkuntza-
eremuko hezkidetzarekin edo 
emakumeen eta gizonen 
berdintasunarekin lotutakoak eta herri-
administrazioek edo unibertsitateek 
antolatu edo homologatutakoak, non 
hautagaia irakasle, txostengile edo 
koordinatzaile gisa aritu baita. 

0,5 puntu. 

256. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2020ko abenduaren 23a, asteazkena

2020/5506 (33/25)



Merezimenduak Puntuak Egiaztagiriak 

J7) Gutxienez 40 orduko prestakuntza- 
edo ikastaro-jarduerak gainditu izana; 
zehazki, ikastetxeen kudeaketarekin, 
antolakuntzarekin eta zuzendaritzarekin 
lotutakoak izango dira, eta herri-
administrazioek edo unibertsitateek 
antolatu edo homologatutakoak. 

0,5 puntu. Etengabeko prestakuntza-planaren 
barruan dauden edo hezkuntza-
administrazioak onetsita dauzkan 
jarduerei dagokienez, berariaz jaso 
beharko da jarduerak aipatutako planaren 
barruan daudela edo hezkuntza-
administrazioak onetsita dauzkala. 

J8) Gutxienez 40 orduko prestakuntza- 
edo ikastaro-jarduerak gainditu izana; 
zehazki, hezkuntza-eremuko 
hezkidetzarekin edo emakumeen eta 
gizonen berdintasunarekin lotutakoak 
izango dira, eta herri-administrazioek edo 
unibertsitateek antolatu edo 
homologatutakoak. 

0,25 
puntu. 

Oharrak: 

Titulu akademiko, master edo bestelako graduondoko titulazio bat lortzea helburutzat duten ikastaro 
edo irakasgaiak ez dira inola ere baloratuko. Ez dira baloratuko, halaber, Espezializazio Didaktikoaren 
titulua edo Pedagogia-Egokitzapenaren ziurtagiria lortzea helburutzat duten ikastaro edo jarduerak. 

J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 eta J8 azpiatalak batuta, J) atalean 3 puntu lortuko dira gehienez. 
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IV. ERANSKINA 

ZUZENDARIAK HAUTATZEKO PROZESURAKO DEIA EGITEN DUTEN IKASTETXEEN 
ZERRENDA: 

Kodea Ikastetxea Udalerria 

010002 CEIP Dulantzi HLHI Alegría-Dulantzi 

010327 CEIP Lucas Rey-Matías Landaburu HLHI Amurrio 

010003 CEIP Zabaleko HLHI Amurrio 

010723 EEI Barrundia HHE Barrundia 

010020 CEIP Elciego HLHI Elciego 

010335 IES Badaia BHI Iruña Oka 

010172 CEIP Lantziego Ikastola HLHI Lantziego 

010316 CEIP Garazi HLHI Legutio 

010027 CEIP Fabián Legorburu HLHI Laudio 

010338 CEIP Lamuza HLHI Laudio 

010317 CEIP Latiorro HLHI Laudio 

010351 IES Laudio BHI Laudio 

010042 CEIP Unamunzaga HLHI Erribera Beitia 

010046 IES Aniturri BHI Agurain 

010048 CEIP Izarra HLHI Urkabustaiz 

010051 CEIP Abendaño Ikastola HLHI Vitoria-Gasteiz 

010617 CEIP Aldaialde HLHI Vitoria-Gasteiz 

010342 CEIP Ángel Ganivet-Santa Lucía HLHI Vitoria-Gasteiz 

010332 CEIP A. López de Guereñu-José Mardones HLHI Vitoria-Gasteiz 

010343 CEIP Aranbizkarra Ikas Komunitatea HLHI Vitoria-Gasteiz 

010053 CEIP Aranzabela Ikastola HLHI Vitoria-Gasteiz 

010340 CEIP Divino Maestro-María de Maeztu HLHI Vitoria-Gasteiz 

010450 CEIP Ibaiondo HLHI Vitoria-Gasteiz 

010333 CEIP Judimendi HLHI Vitoria-Gasteiz 

010071 CEIP Luis Dorao HLHI Vitoria-Gasteiz 

010339 CEIP Luis Elejalde-Rogelia de Álvaro HLHI Vitoria-Gasteiz 

010076 CEIP Miguel de Cervantes HLHI Vitoria-Gasteiz 

010140 CEIP Odón de Apraiz Ikastola HLHI Vitoria-Gasteiz 

010080 CEIP Padre Orbiso HLHI Vitoria-Gasteiz 

010142 CEIP Pedro Ignacio Barrutia Ikastola HLHI Vitoria-Gasteiz 

010100 CEIP Ramón Bajo HLHI Vitoria-Gasteiz 

010231 CEIP San Ignacio HLHI Vitoria-Gasteiz 

010103 CEIP San Martín HLHI Vitoria-Gasteiz 

010105 CEIP Santa María de Vitoria HLHI Vitoria-Gasteiz

010153 CEIP Toki Eder Ikastola HLHI Vitoria-Gasteiz 

010192 CEIP Umandi Ikastola HLHI Vitoria-Gasteiz 

010613 CPI Samaniego IPI Vitoria-Gasteiz 

010246 EASD I D Arte AGDE Vitoria-Gasteiz 

010288 EOI Vitoria-Gasteiz HEO Vitoria-Gasteiz 

010330 IES Ekialdea BHI Vitoria-Gasteiz 
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Kodea Ikastetxea Udalerria 

010133 IES Federico Baraibar BHI Vitoria-Gasteiz 

010134 IES Francisco de Vitoria BHI Vitoria-Gasteiz 

010108 IES Arkaute Nekazaritza Institutua BHI Vitoria-Gasteiz 

010512 IES Lakua BHI Vitoria-Gasteiz 

010135 IES Los Herrán BHI Vitoria-Gasteiz 

010329 IES Mendebaldea BHI Vitoria-Gasteiz 

010266 IES Miguel de Unamuno BHI Vitoria-Gasteiz 

010513 IES Zabalgana BHI Vitoria-Gasteiz 

010350 CEIP Gorbeia Eskola HLHI Zigoitia 

010156 CEIP Virgen de Oro HLHI Zuia 

010157 IES Murgia BHI Zuia 

015071 IES Abadiño BHI Abadiño 

014004 CEIP Buenos Aires HLHI Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 

014006 CEIP Maestro Askartza Isusi HLHI Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 

014920 CEIP Amorebieta-Larrea HLHI Amorebieta-Etxano 

015627 IES Urritxe BHI Amorebieta-Etxano 

014021 CEIP Amoroto HLHI Amoroto 

014454 CEIP Areatza HLHI Areatza 

014027 CEIP Arrankudiaga HLHI Arrankudiaga 

015021 IES Barrutialde BHI Arratzu 

014029 CEIP Arrigorriaga HLHI Arrigorriaga 

015072 IES Arrigorriaga BHI Arrigorriaga 

014235 CEIP Arratia HLHI Artea 

014499 CEIP Alkartu Ikastola HLHI Barakaldo 

014049 CEIP Gurutzeta HLHI Barakaldo 

014048 CEIP Larrea HLHI Barakaldo 

014050 CEIP Mukusuluba HLHI Barakaldo 

014051 CEIP Munoa HLHI Barakaldo 

014053 CEIP Nuestra Señora del Pilar HLHI Barakaldo 

014055 CEIP Rontegi HLHI Barakaldo 

014059 CEPA Barakaldo HHI Barakaldo 

014064 IES Antonio Trueba BHI Barakaldo 

014066 IES Beurko BHI Barakaldo 

014065 IES Cruces BHI Barakaldo 

014500 CEIP Arizko Ikastola HLHI Basauri 

015014 CEIP Bizkotxalde HLHI Basauri 

014073 CEIP José Etxegarai HLHI Basauri 

014080 CEIP Sofía Taramona HLHI Basauri 

015723 CPI Soloarte IPI Basauri 

014087 IES Uribarri BHI Basauri 

014094 CEPA Bermeo HHI Bermeo 

015106 IES Ignacio Arozena-Barrueta-tar Benito BHI Bermeo 

014601 IES Nautika eta Arrantzako BHI Bermeo 

014129 CEIP Arangoiti HLHI Bilbao 

014105 CEIP Artatse HLHI Bilbao 
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Kodea Ikastetxea Udalerria 

014109 CEIP Birjinetxe HLHI Bilbao 

014111 CEIP Cervantes HLHI Bilbao 

014114 CEIP Deusto HLHI Bilbao 

014115 CEIP Elejabarri HLHI Bilbao 

014119 CEIP Gabriel Aresti HLHI Bilbao 

014117 CEIP Indautxuko Eskola HLHI Bilbao 

014123 CEIP Ingeniero Jose Orbegozo Gorostidi HLHI Bilbao 

014131 CEIP Maestro Garcia Rivero HLHI Bilbao 

014127 CEIP Mina del Morro HLHI Bilbao 

015360 CEIP Miribilla HLHI Bilbao 

015099 CEIP Mujika HLHI Bilbao 

015733 CEIP Otxarkoaga HLHI Bilbao 

014924 CEIP San Ignacio HLHI Bilbao 

014149 CEIP Señora Viuda de Epalza HLHI Bilbao 

014150 CEIP Tomás Camacho HLHI Bilbao 

014151 CEIP Txurdinaga HLHI Bilbao 

014153 CEIP Uribarri HLHI Bilbao 

014160 CEIP Zurbaran HLHI Bilbao 

014161 CEIP Zurbaranbarri HLHI Bilbao 

015004 CEPA Bilbao HHI Bilbao 

014918 CEPA Iturribide HHI Bilbao 

014140 CPI Pagasarribide IPI Bilbao 

015780 ESADD Dantzerti ADDGE Bilbao 

015764 IES Artabe BHI Bilbao 

014188 IES Gabriel Aresti BHI Bilbao 

015074 IES Ibaizabal BHI Bilbao 

015724 IES Ignacio Ellacuría-Zurbaran BHI Bilbao 

015075 IES Luis Briñas-Santutxu BHI Bilbao 

014187 IES Martín de Bertendona BHI Bilbao 

014189 IES Miguel de Unamuno BHI Bilbao 

014192 IES San Adrian BHI Bilbao 

015077 IES Solokoetxe BHI Bilbao 

014190 IES Txurdinaga Behekoa BHI Bilbao 

015078 IES Zorroza BHI Bilbao 

014464 CEIP Derio HLHI Derio 

014466 IES Derio BHI Derio 

014949 IES Derio Nekazaritza Eskola BHI Derio 

014248 CEPA Durango HHI Durango 

015054 EOI Durango HEO Durango 

015307 IES Fray Juan de Zumarraga-Durango BHI Durango 

014471 CEIP Ignacio Aldekoa HLHI Erandio 

015084 IES Erandio BHI Erandio 

015629 IES Ategorri BHI Erandio 

014520 CEIP Anaitasuna Ikastola HLHI Ermua 

015725 CEIP Kukullaga HLHI Etxebarri 
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Kodea Ikastetxea Udalerria 

014280 CEIP Unkina HLHI Galdakao 

014275 CEPA Galdakao HHI Galdakao 

015088 IES Bengoetxe BHI Galdakao 

014278 IES Elexalde BHI Galdakao 

014308 CEIP Allende Salazar HLHI Gernika-Lumo 

014312 CEPA Gernika-Lumo HHI Gernika-Lumo 

014320 IES Gernika BHI Gernika-Lumo 

014288 CEIP Andra Mari HLHI Getxo 

014529 CEIP Gobela Ikastola HLHI Getxo 

014291 CEIP Larrañazubi HLHI Getxo 

015015 CEIP Romo HLHI Getxo 

014296 CEIP Zubileta HLHI Getxo 

014287 CEIP Gorliz HLHI Gorliz 

014455 CEIP Ignacio Zubizarreta HLHI Igorre 

014456 IES Arratia BHI Igorre 

015090 IES Juan Orobiogoitia BHI Iurreta 

014327 CEIP Larrabetzu HLHI Larrabetzu 

014331 CEIP Artatza Pinueta HLHI Leioa 

014332 CEIP Lamiako HLHI Leioa 

014336 CEIP Txomin Aresti HLHI Leioa 

014337 CEPA Leioa HHI Leioa 

015111 IES Artaza-Romo BHI Leioa 

014925 CEIP Lekeitio HLHI Lekeitio 

015624 IES Lekeitio BHI Lekeitio 

015336 CEIP Lemoiz HLHI Lemoiz 

014352 CEIP Bekobenta HLHI Markina-Xemein 

014361 CEIP Mundaka HLHI Mundaka 

014367 CEIP Legarda HLHI Mungia 

014025 CEIP Munitibar HLHI Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 

014539 CEIP Muskizko Ikastola HLHI Muskiz 

015092 IES Muskiz BHI Muskiz 

015623 IES Ondarroa BHI Ondarroa 

014379 CEIP Urduña HLHI Orduña 

015093 IES Ortuella BHI Ortuella 

014372 CEIP Otxandio HLHI Otxandio 

014384 CEIP Plentzia HLHI Plentzia 

014390 CEIP Gabriel Celaya HLHI Portugalete 

014391 CEIP Kanpazar HLHI Portugalete 

014392 CEIP Maestro Zubeldia HLHI Portugalete 

014396 CEIP Virgen de la Guía HLHI Portugalete 

015683 CPI Antonio Trueba IPI Portugalete 

014413 CEIP Las Viñas HLHI Santurtzi 

014417 CEIP Serantes HLHI Santurtzi 

015626 IES Axular BHI Santurtzi 

015625 IES Kantauri BHI Santurtzi 
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Kodea Ikastetxea Udalerria 

014430 CEIP Albiz HLHI Sestao 

014432 CEIP Kueto HLHI Sestao 

015516 CEIP Markonzaga HLHI Sestao 

014437 CEIP Vista Alegre HLHI Sestao 

014438 CEPA Sestao HHI Sestao 

014440 IES Ángela Figuera BHI Sestao 

014441 IES Saturnino de la Peña BHI Sestao 

014486 CEIP Gorondagane HLHI Sondika 

015105 CPI Ugao IPI Ugao-Miraballes 

014448 CEIP Elortza HLHI Urduliz 

015080 IES Carranza BHI Karrantza Harana 

014402 CEIP San Gabriel HLHI Valle de Trápaga-Trapagaran 

014958 CEPA Valle de Trápaga HHI Valle de Trápaga-Trapagaran 

014986 CEPA Zalla HHI Zalla 

015639 EOI Zalla HEO Zalla 

014489 CEIP Zamudio HLHI Zamudio 

012003 CEIP Albiztur HLHI Albiztur 

012740 IES Leizaran BHI Andoain 

012013 CEIP Antzuola HLHI Antzuola 

012945 IES Kurtzebarri BHI Aretxabaleta 

012985 IES Azkoitia BHI Azkoitia 

012320 CEIP Azpeitiko Ikastola-Karmelo Etxegarai HLHI Azpeitia 

013555 IES Urola Ikastola BHI Azpeitia 

013026 CEIP Alkartasuna Lizeoa HLHI Beasain 

012733 CEPA Goierri HHI Beasain 

012273 CEIP Angiozar HLHI Bergara 

012265 CEIP San Martin Agirre HLHI Bergara 

012981 IES Ipintza BHI Bergara 

012033 CEIP Txinkorta HLHI Bidania-Goiatz 

012971 CEIP Luzaro HLHI Deba 

012046 CEIP Amaña HLHI Eibar 

012051 CEIP Arrateko Andra Mari HLHI Eibar 

012327 CEIP Juan Antonio Mogel Ikastola HLHI Eibar 

012634 CEPA Eibar HHI Eibar 

012745 EOI Eibar HEO Eibar 

013597 IES Eibar BHI Eibar 

012053 IES Uni Eibar-Ermua BHI Eibar 

013173 Eibarko Egoitza Zentroa Eibar 

012064 CEIP Elgeta HLHI Elgeta 

012168 CEPA Oarsoaldea HHI Errenteria 

012964 IES Bizarain BHI Errenteria 

012153 CEIP San Martín HLHI Errezil 

012065 CEIP Luis Ezeiza HLHI Eskoriatza 

013527 CEIP Ezkio-Itsaso Herri Eskola HLHI Ezkio-Itsaso

012073 CEIP Iturzaeta HLHI Getaria 
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Kodea Ikastetxea Udalerria 

012334 CEIP Langile Ikastola HLHI Hernani 

012653 CEIP Urumea Ikastola HLHI Hernani 

012076 CEPA Hernani HHI Hernani 

013012 IES Hernani BHI Hernani 

013002 CEIP Belaskoenea HLHI Irun 

012637 CEPA Bidasoaldea HHI Irun 

013028 EOI Irun HEO Irun 

012969 IES Eguzkitza BHI Irun 

012967 IES Hirubide BHI Irun 

013013 IES Pío Baroja BHI Irun 

012108 IES Plaiaundi BHI Irun 

012973 CEIP Pablo Garaikoetxea-Landaberri Ikast. HLHI Lasarte-Oria 

012974 CEIP Sasoeta-Zumaburu HLHI Lasarte-Oria 

012734 CEPA Lasarte HHI Lasarte-Oria 

013554 IES Oriarte BHI Lasarte-Oria 

012115 CEIP Domingo Agirre HLHI Legazpi 

012117 IES Olazabal BHI Legazpi 

012962 IES Lezo BHI Lezo 

012389 CEIP Mendaro Ikastola HLHI Mendaro 

012128 CEPA Arrasate HHI Arrasate 

013006 IES Arrasate BHI Arrasate 

012348 CEIP Goizeko Izarra Ikastola HLHI Mutriku 

012132 IES Mutriku BHI Mutriku 

012133 CEIP Olaberria HLHI Olaberria 

012134 CEIP Errekalde HLHI Oñati 

013447 EOI Ordizia HEO Ordizia 

012137 CPI Juan Zaragueta Herri Eskola IPI Orio 

012139 CEIP San Andrés HLHI Ormaiztegi 

012151 IES Nautico Pesq. de Pasaia Blas de Lezo BHI Pasaia

012184 CEIP Amara-Berri HLHI Donostia 

013253 CEIP Harri Berri - Oleta HLHI Donostia 

012214 CEIP Igeldo HLHI Donostia 

012366 CEIP Ikas-Bide Ikastola HLHI Donostia 

012368 CEIP Jakintza Ikastola HLHI Donostia 

012186 CEIP Katalin Erauso HLHI Donostia 

012185 CEIP Mendiola HLHI Donostia 

012371 CEIP Santa María-Orixe Ikastola HLHI Donostia 

012202 CEIP Zuhaizti HLHI Donostia 

012224 IES Altza BHI Donostia 

013085 IES Antigua-Luberri BHI Donostia 

012225 IES Bideberri BHI Donostia 

012958 IES Lauaizeta Ikastola BHI Donostia 

013025 IES Usandizaga-Peñaflorida-Amara BHI Donostia 

012982 IES Xabier Zubiri-Manteo BHI Donostia 

012970 CEIP Plaentxi HLHI Soraluze-Placencia de las Armas 
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Kodea Ikastetxea Udalerria 

012946 IES Soraluze BHI Soraluze-Placencia de las Armas 

012980 IES Orixe BHI Tolosa 

012284 CEIP Gain-Zuri HLHI Urretxu 

012286 IES José María Iparragirre BHI Urretxu 

012287 CEIP Lardizabal HLHI Zaldibia 

012760 CEPA Urola Kosta HHI Zarautz 

012040 IES Fraisoro Eskola BHI Zizurkil 

012972 CEIP Zumaia HLHI Zumaia 

012298 IES Zumaia BHI Zumaia 

012285 CEPA Zumarraga-Urretxu HHI Zumarraga 
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