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BESTELAKO XEDAPENAK
HEZKUNTZA SAILA

4051
EBAZPENA, 2022ko irailaren 12koa, Langileriak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez 

deialdi bat egiten baita, helburu duena prozedura abiatzea Euskal Autonomia Erkidegoko uni-
bertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendari-karguan jarduteari dagokion berariazko 
ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko. Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan ezarritakoaren 
ondorioz zuzendari-kargua bete duten pertsonek jasoko dute berariazko ordainsari-osagarria-
ren zati hori.

Euskal Eskola Publikoaren otsailaren 19ko 1/1993 Legeak ikastetxe publikoetako zuzendarien 
esku uzten du ikastetxeen kudeaketa orokorraren eta funtzionamenduaren ardura, eta bereziki 
nabarmentzen du irakaskuntza-jarduerari eman behar dioten arreta. Lege horrek zuzendariaren 
figura indartzeko asmoa adierazten du, eta, horretarako, eginkizun horiek betetzeko behar den 
prestakuntza duten langileak sustatu nahi ditu.

Hain zuzen, unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendaritza-lana arautzen duten 
oinarrizko printzipioak, zuzendaritza-karguen eskumenak eta egitekoak, zuzendariak hautatzeko 
prozedura eta zuzendaritza-funtzioaren aintzatespena ezartzen dira honako bi lege hauen bidez: 
2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa; eta 3/2008 Legea, ekainaren 
13koa, Euskal Eskola Publikoaren otsailaren 19ko 1/1993 Legea aldatzen duena.

Lege horiek ezarritakoa betetzeko, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak Hezkuntza Sailaren 
mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariak 
aukeratzeko, eta pertsona bakarreko gainerako gobernu-organoak izendatzeko eta kargugabe-
tzeko prozedura arautzen du.

Dekretu horren 18. artikuluak arautzen du ebaluatuko direla izendatutako zuzendariek nola 
betetzen duten kargua eta nolako jarduerak egiten dituzten, betiere izendapenaren aginte-aldia 
betetzen badute. Lau  urterako izendatzen dira, dekretu horrek berak arautzen duen prozedurari 
jarraituz hautatuak izan baitira.

Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxe integratuak arautzen 
dituen apirilaren 1eko 46/2014 Dekretuaren 22. artikuluan ezartzen denez, Lanbide Heziketako 
ikastetxe publiko integratuetako (Hezkuntza Sailaren mendekoetako) zuzendari, ikasketa-buru eta 
idazkariak agintaldiaren amaieran ebaluatuko dira, hots, lau urteko agintaldiaren amaieran, otsai-
laren 3ko 22/2009 Dekretuan eta hura garatzen duten xedapenetan ezartzen den prozedurari 
jarraikiz.

Bestalde, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, 139. artikuluan, uni-
bertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan egindako zuzendaritza-lana aitortzen du. Artikulu 
horren 4. paragrafoak dio, ikastetxe publikoetako zuzendariek, hezkuntza-administrazio bakoi-
tzak finkatzen duen denboraldian kargua balioespen positiboarekin betetzen badute, dagokien 
ordainsari-osagarriaren zati bat jasotzen jarraituko dutela aktibo dauden bitartean; betiere, hez-
kuntza-administrazioek finkatutako neurriak, baldintzak eta betekizunak errespetatuta.

Halaber, Euskal Eskola Publikoaren otsailaren 19ko 1/1993 Legeak, 33 artikuluko 4. paragrafoan, 
ekainaren 13ko 3/2008 Legeko laugarren artikuluak xedapen horrentzat arautu duen idazketan, 
honako hau ezartzen du: Euskal Eskola Publikoko ikastetxeetako zuzendariek, arau bidez finkatzen 
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den denboraldian kargua balioespen positiboarekin bete badute, dagokien ordainsari-osagarriaren 
zati bat jasotzen jarraituko dutela aktibo dauden bitartean, betiere, araudi bidez finkatutako neu-
rriak, baldintzak eta betekizunak errespetatuta.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxe integratuak arau-
tzen dituen apirilaren 1eko 46/2014 Dekretuaren 22. artikuluak zehazten duenez, zuzendariek, 
balioespen positiboarekin bete badute kargua, dagokien ordainsari-osagarriaren zati bat jasotzen 
jarraituko dute aktibo dauden bitartean, betiere urriaren 16ko 204/2012 Dekretuaren bidez ezarri-
tako prozedurari eta zenbatekoei jarraituz.

Horrenbestez, urriaren 16ko 204/2012 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko 
unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoen zuzendari-karguari dagokion berariazko ordainsari-osa-
garriaren zati bat finkatzeko modua arautu zen. Ordainsari-osagarri hori zuzendari-kargua betetzen 
duten pertsonek jasoko dute, betiere, zuzendariak hautatzeko otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak 
arautzen duen prozesuari jarraituz izendatuak izan badira.

Urriaren 16ko 204/2012 Dekretuan ezarri ziren berariazko ordainsari-osagarriaren zati hori 
finkatzeko baldintzak, bai eta dituen bateraezintasunak, prozedurak eta zenbatekoak ere. Izan 
ere, artikuluak esaten duenez, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen 
batean ezarritako deialdian adieraziko da zein den eskariak aurkeztu eta ebazteko prozedura. 
Deialdi hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Horrenbestez, hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengo artikulua.– Deialdia.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren urriaren 16ko 204/2012 Dekretuarekin 
bat etorriz (2012ko urriaren 26ko EHAA), deialdi bat egiten da, helburu duena Euskal Autono-
mia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendari-karguan jarduteari 
dagokion berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko prozedura abiatzea. Otsaila-
ren 3ko 22/2009 Dekretuan ezarritakoaren babespean deitutako hautaketa-prozesuen ondorioz 
zuzendari-kargua bete duten pertsonek jasoko dute berariazko ordainsari-osagarriaren zati hori 
(22/2009 Dekretuaren bidez, Hezkuntza Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko uni-
bertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariak aukeratzeko eta pertsona bakarreko gainerako 
gobernu-organoak izendatzeko eta kargugabetzeko prozedura arautzen da).

Bigarren artikulua.– Betekizunak.

Deialdi honetako aitortza lortzeko, urriaren 16ko 204/2012 Dekretuaren 2. artikuluan ezarritako 
betekizunak bete beharko dira eskabidea aurkezteko ezarritako epean:

a) Eskabidea aurkeztea, dekretu honen 4. artikuluan jasota dagoen Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketako zuzendariaren ebazpenean ezartzen den moduan 
eta epeetan.

b) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari atxikitako Euskal Autonomia Erkidegoko uniber-
tsitateaz kanpoko ikastetxe publiko bateko zuzendari izendatua izatea, 4 urterako, otsailaren 3ko 
22/2009 Dekretua aplikatuz deitutako merezimendu-lehiaketa baten ondorioz.

c) Zuzendari-kargua bete izatea izendapenaren aginte-aldi guztian.
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d) Zuzendari-kargua betetzearen ebaluazio positiboa izatea, karguan jardun duten denboral-
diari dagokionez.

e) Izendapena egin zenerako denbora osoan jardun izatea.

f) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari atxikitako unibertsitateaz kanpoko ikastetxeren 
batean jardunean egotea.

Dekretu horren lehenengo xedapen gehigarrian eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Hezi-
ketako ikastetxe integratuak arautzen dituen apirilaren 1eko 46/2014 Dekretuaren 22.3 artikuluan 
xedatutakoari kalterik egin gabe.

Hirugarren artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.

Eskatzaileek ebazpen honen eranskinean bildutako eskabidea bete beharko dute (I. eranskin 
orokorra; edo II. eranskina, baldin eta zuzendari izan badira bat-egite-, integrazio-, zatiketa- edo 
eraldaketa-prozesu baten ondorioz desagertutako ikastetxe batean). Eranskin bat aurkeztu beharko 
dute, finkapena eskatzen den aldi bakoitzeko. Hezkuntza Sailaren lurralde-ordezkaritzetan aur-
keztu behar dira eskabideak, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako edozein erregistrotan.

Eskabide-orria aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintari-
tzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Laugarren artikulua.– Deialdia ebaztea.

Behin eskabideak aurkezteko epea bukatuta, Hezkuntza Sailaren lurralde-ordezkaritzek sail 
horretako Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari bidaliko dizkiote jasotako eskabideak, txosten 
batekin batera, non zehaztuko baita eskatzaileek deialdiko helburuak betetzen dituzten ala ez.

Hezkuntza Sailaren Langileak Kudeatzeko zuzendariak, eskabideak eta dagokien txostena 
jaso ondoren, berariazko ebazpen bat emango du, deialdi honi jarraituz eskatutako finkapena 
onartu edo ukatuko duena. Aldeko ebazpena emanez gero, finkatutako osagarria ordaintzeko edo 
atzeratzeko proposamena egingo da, 204/2012 Dekretuaren hirugarren apartatuan ezarritako 
bateraezintasun-araubidea aplikatuta.

Ebazpen horren aurka egiteko, gora-jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena 
jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Bosgarren artikulua.– Datu pertsonalak babestea.

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Langileak 
kudeatzea.

– Arduraduna: Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

– Helburua: Irakasle eta irakasle ez diren langileen kudeaketa.

– Legitimazioa:

– Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko.

– Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
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– 2/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez 
kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzkoa.

– 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

– Hartzaileak:

– Estatuko Administrazioko beste organo batzuk.

– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informa-
zio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Informazio osagarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio 
gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasu-
na/048100-capa2-eu.shtml

– Araudia:

– Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/
normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digita-
lak Bermatzekoa (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 
da indarrean.

ERREKURTSOAK

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko 
errekurtsoa aurkez dakioke Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebaz-
pena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurren-
goetan, 112.1 artikuluari dagokionez.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 12a.

Langileak Kudeatzeko zuzendaria,
BLANCA MARIA GUERRERO OCEJO.

http://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/048100-capa2-eu.shtml
http://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/048100-capa2-eu.shtml
http://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf


I. ERANSKINA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IKASTETXE PUBLIKOETAN ZUZENDARI-
KARGUAN JARDUTEARI DAGOKION BERARIAZKO ORDAINSARI-OSAGARRIAREN ZATI BAT FINKATZEKO 
ESKABIDEA (204/2012 Dekretuaren 2. artikuluak ezarritako betebeharrak betetzeagatik)

NANa:………………………………………………
ABIZENAK ……………………………………………………………… IZENA………………………….
Kidego honetako funtzionarioa: ………………………Ikastetxe honetan destinoa duena:…..………………….

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendari-karguaren berariazko ordainsari-
osagarriaren zati bat finkatzeko urriaren 16ko 204/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz,

Eskatzen du ........………………………………………………………………….. aldian zuzendari-kargua bete izanaren 
finkapena aplika dadila, eta dekretu horren 2. artikuluan ezarritako baldintza hauek betetzen dituela adierazten du.

a) Lau urterako zuzendari izendatu izana, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretua aplikatuz egindako merezimendu-lehiaketaren 
ondoren. Ikastetxe honetako zuzendaria izan zen:

Kodea:………………………………………….Ikastetxea:……………………………

b) Zuzendari-kargua bete izatea izendapenaren aginte-aldi osoan

c) Zuzendari-kargua betetzearen ebaluazio positiboa izatea, karguan jardun duten denboraldiari dagokionez.

d) Izendapena egin zenerako denbora osoan jardun izatea.

e) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari atxikitako unibertsitateaz kanpoko ikastetxeren batean jardunean egotea.

Era berean, eta bateraezintasunen ondorioetarako dekretu horretako 3. artikuluan ezarritakoa betez, adierazten du (x 
jarri ):

         ez dela bestelako ordainsari-osagarririk jasotzen ari zuzendaritzako karguren batean jarduteagatik

         ordainsari-osagarria jasotzen ari dela zuzendaritzako kargu honetan jarduteagatik: ………………

………………….., 2022ko …….. ………aren ………………a.

Sinadura,

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Langileak kudeatzea. Arduraduna: Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza, 
Hezkuntza Saila. Helburua: Irakasle eta irakasle ez diren langileen kudeaketa. Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat 
betearazteko; tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak 
betetzeko jardunean; 2-1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei 
buruzkoa; 5-2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. 
Hartzaileak: Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk. Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta 
ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako
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II. ERANSKINA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IKASTETXE PUBLIKOETAN 
ZUZENDARI-KARGUAN JARDUTEARI DAGOKION BERARIAZKO ORDAINSARI-OSAGARRIAREN ZATI BAT 
FINKATZEKO ESKABIDEA (ikastetxeak bat egin edo integratzeko prozesu baten ondorioz ikastetxeak 
desagertzeari buruzko 204/2012 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriak ezarritakoaren arabera, eta  
Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Bateratuak arautzeko apirilaren 1eko 46/2014 
Dekretuak  22.3 artikuluan araututakoaren arabera)

NANa:…………………………………………

ABIZENAK…………………………………………………………………..……….. IZENA……………………………

Kidego honetako funtzionarioa: …………………Ikastetxe honetan destinoa duena: …..…………………….

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendari-karguaren 
berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko urriaren 16ko 204/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat 
etorriz,

Eskatzen du ………..ko……..…ren…...tik ………ko……..ren-……etara zuzendari-kargua bete izanaren 
finkapena aplika dadila, eta dekretu horrek ezarritako baldintza hauek betetzen dituela adierazten du.:

a) Lau urterako zuzendari izendatu izana, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretua aplikatuz egindako merezimendu-
lehiaketaren ondoren. Ikastetxe honetako zuzendaria izan zen:

Kodea:………………………………………….Ikastetxea:…………………………………….

b) Zuzendari-kargua galdu zuen izendapenaren aginte-aldi osoa bukatu aurretik, ikastetxeak bat egin edo 
integratzeko edo bateratzeko prozesu baten ondorioz ikastetxea desagertu delako.

c) x batez markatu:

          ……………………………(bat egin, integratu edo bateratu) prozesu baten ondorioz sortutako 
ikastetxean zuzendaria izendatua izan naiz lau urteko agintaldi osoa bukatu arte
          ez naiz zuzendaria izendatua izan ……………………………….bat egin, integratu edo bateratu prozesu 
baten ondorioz sortutako ikastetxean lau urteko agintaldi osoa bukatu arte.

d) Zuzendari-kargua betetzearen ebaluazio positiboa izatea, karguan jardun duten denboraldiari dagokionez.

Hezkuntzako Ikuskaritzak egiaztatuko du ebaluazio positibo hori. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako 
sailburuaren 2012ko maiatzaren 25eko Aginduak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko 
unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendarien ebaluazio-prozesua arautzen du. Zuzendari horiek lau urterako 
izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz. Ebaluazio positiboa lortzeko, 
dagokion aldian garatutako ebaluazio-prozesuan gutxienez aipatu agindu horren 9. artikuluan aipatutako 2. maila 
lortu beharko da funtsezko jotzen diren irizpideetan. 

e) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari atxikitako unibertsitateaz kanpoko ikastetxeren batean 
jardunean egotea.

Era berean, eta bateraezintasunen ondorioetarako dekretu horretako 3. artikuluan ezarritakoa betez, 
adierazten du (x jarri ):

       ez dela bestelako ordainsari-osagarririk jasotzen ari zuzendaritzako karguren batean jarduteagatik
       ordainsari-osagarri bat jasotzen ari dela zuzendaritzako kargu honetan jarduteagatik ……………………

………………….., 2022ko …….. ………aren ………………a.

Sinadura,

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Langileak kudeatzea. Arduraduna: Langileak Kudeatzeko 
Zuzendaritza, Hezkuntza Saila. Helburua: Irakasle eta irakasle ez diren langileen kudeaketa. Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, 
interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko; tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo 
tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean; 2-1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko 
Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzkoa; 5-2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Hartzaileak: Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, 
Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk. Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio 
gehigarrian jasotzen diren bestelako
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