UGT hezkuntza-sistemaren eta irakaskuntzako langile
guztien lan- eta soldata-baldintzen hobekuntzaren
alde ari da lanean. Guztiontzako kalitatezko hezkuntza
defendatzen dugu, hau da, berdintasun-, elkartasun-,
askatasun- eta laikotasun-printzipioetan oinarritutako
zerbitzu publikoa den hezkuntza. Eskola publikoa
hezkuntza-sistemaren ardatz egituratzaile gisa
defendatu eta bultzatuko duen hezkuntza-politika
baten alde lan egiten dugu, hezkuntzarako sarbide
unibertsala bermatzeko.

Azken urteak zailak izan dira hezkuntzarako eta
bertako profesionalentzat. Pandemian gora egin
dute ikasleen hezkuntzarako eskubidea bermatu
duten irakasleentzako eskakizunek. Mobilizatu egin
gara hezkuntza-komunitate osorako osasun- eta
segurtasun-baldintza onenak eskatzeko, eta inbertsio
handiagoa eskatu dugu murrizketak berreskuratzeko
eta LOMLOE hezkuntza-lege berria behar bezala
garatzeko.
Irakasleen eskaerei erantzungo dien Irakasle
Funtzionarioaren Estatutua negoziatzea eskatzen
dugu, benetako karrera profesionala eta gure
hezkuntzak behar dituen aukerak eta gure
profesionalek eskatzen dituzten laguntza eta
baliabideak eskainiko dituen arau-garapena barne
hartuko dituena.
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HAU ESKATZEN DU UGTK
1.

Kidego bakarra: irakasleen kidego guztiak A1ean
integratzea, 24, 26 eta 27 ordainsari-mailekin.

2.

Ratioak murriztea eta eskola-orduak 18 ordura
murriztea Haur eta Lehen Hezkuntzan, eta 15
ordura Bigarren Hezkuntzan eta gainerako
kidegoetan.

3.

4+1 Irakaskuntza-jardunaldia 4 egunetan, 5. eguna
hezkuntzako prestakuntzari, berrikuntzari eta
koordinazioari eskainita.

4. Irakaskuntza-lana gainkargatzen duten zeregin
burokratikoak murriztea.
5.

Krisia hasi zenetik galdutako erosteko ahalmena
eta eskubideak berreskuratzea.

6. Hezkuntza-inbertsio handiagoa, BPG %7ra arte
handituz.
7.

Irakaskuntzako Funtzio Publikoaren Estatutuaren
negoziazioa.

8. Lan-esperientzia egiaztatzean eta merezimenduak
aitortzean oinarritutako lanbide-sustapen ondo
ordaindua.
9.

Baimenen eta lizentzien baldintzak hobetzea.

10. Eskola-ordutegiaren barruan dauden irakaskuntzako
prestakuntza-planak.
11. 55 urtetik gorako irakasleen eskola-lanaldia
murriztea edo, hala badagokio, jarraizea.
12. 60 urtetik gorako borondatezko erretiroa, zein
erregimenetakoa den kontuan hartu gabe.
13. Behin-behinekotasuna murriztea, 20/2021 Legean
ezarritako neurriak aplikatuz.
14. Lekualdatze-lehiaketetan lanpostu huts guztiak
eskaintzea.
15. Ikastetxeei behar adina giza baliabide eta
baliabide material ematea: laguntzak, banaketak,
errefortzuak, etab.
16. Ikastetxeei hezkuntza-premiak dituzten ikasleei
arreta emateko baliabideak eta tresnak ematea.
17. Gaixotasun profesionalen katalogoa zabaltzea.
18. Familia eta lana bateragarri egiteko neurriak.
19. Ikastetxeetan ingurumena eta iraunkortasuna
sustatzea.
20. Berdintasun- eta ekitate-politiken aldeko neurriak.
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