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I. ARAUDIA 

 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuak 2011ko uztailaren 15ean emandako 

Aginduak (EHAA 2011-07-29), hau lehenengo aldiz aldatzen duen 2014ko ekainaren 

26ko aginduak (EHAA 2014-07-08), hau bigarren aldiz aldatzen duen 2016ko ekainaren 

20ko Aginduak (EHAA 2016-06-20) eta hau hirugarren aldiz aldatzen duen 2018ko 

maiatzaren 18ko Aginduak (EHAA 2018-06-01) arautzen dute ikasturte hasierako 

esleipen-prozesua, irakasleen kidegoetan sartzeko edo kidego horietara heltzeko 

prozesuetako praktika-aldia egin behar duten pertsonei, eta irakasleen ordezkogaien 

zerrendako kideei dagokienez. 

 

 

II. NORK HARTU BEHAR DUEN PARTE 

 

Prozesu honetan pertsona hauek hartuko dute parte: 
 

a) Hezkuntza Sailak irakasleen kidegoetan sartzeko edo kidego horietara heltzeko 

deitutako prozesuetako praktika-aldia egin behar duten pertsonek, prozesu 

horietan hautatuak izan direlako. 
 

b) Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako 

irakasleen ordezkogaien zerrendan apuntatuta eta lan egiteko prest egoeran 

dauden pertsonek (Horrez gain, erditze-bajan edo jarduera-etete iragankorrean 

daudenak. Hauek egoera horrek ikasturte berrian bere horretan segituko duen 

jakinarazi beharko dute dagokien lurralde-ordezkaritzan). 

 

 

III. PROZESUAREN FASEAK 

 

Prozedurak segidako bi fase ditu: 
 

a) 1. fasea: irakasleen kidegoetan sartzeko edo kidego horietara heltzeko 

prozesuetako praktika-aldia egin behar duten pertsonen lanpostuak hautatzea eta 

esleitzea. 
 

b) 2. fasea: ordezkogaien lanpostuak hautatzea eta esleitzea. 

 

 

IV. ZELAN HARTU BEHAR DEN PARTE 

 

A) 1. fasea: praktika-aldia egin behar duten pertsonen lanpostuak hautatzea eta esleitzea 
 

Irakasleen kidegoetan sartzeko edo kidego horietara heltzeko prozesuetako 

praktika-aldia 2018-2019 ikasturtean egin behar duten pertsonek derrigorrez hartu 

beharko dute parte. Ez dute parte hartuko praktika-aldia egiteko atzerapena onartu 

zaien pertsonek. 

 

 

B) 2. fasea: ordezkogaien lanpostuak hautatzea eta esleitzea 
 

Eskabideak egiteko epea zabaldu baino lehenago zerrenda-talde bakoitzeko 

puntuazio zehatz bat emango da argitara. Puntu gehiago daukatenek derrigorrez 
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hartu beharko dute parte. Puntu gutxiago daukatenek, ordea, borondatez ahal izango 

dute parte hartu. 
 

Zerrenda-talde desberdinetan dauden pertsonek derrigorrez hartu beharko 

dute parte ezarritako puntuak baino gehiago dauzkan taldearen (edo taldeen) 

espezialitateen lanpostuei dagokienez. Aldiz, borondatez ahal izango dute 

parte hartu ezarritako puntuak baino gutxiago dauzkan taldearen (edo taldeen) 

espezialitateen lanpostuei dagokienez. 
 

Beste hezkuntza-administrazio batzuetan esleitzeko erreserba egin nahi duten 

ordezkogaiak. 
 

Erreserba aukera hori parte hartzeko eskabidean adierazi ahal da. 
 

Erreserba-laukia markatzen dutenek nahi dituzten lanpostuak eskatu ahal 

dituzte. Honela, eskaera zehatzak eta generikoak egin ahal izango dituzte. 

Lanpostu horiek esleitu ahal izango zaizkie, baina eskatu ez dutena ez zaie 

esleituko. 
 

Erreserba hori markatzearen ondorioak eskuliburu honen XI. atalak azaltzen 

ditu. 
 

 

 

V. ZEIN LANPOSTU ESLEITUKO DIREN 

 

Prozesu honetan baldintza hauek guztiak betetzen dituzten lanpostuak esleituko dira: 

 

.irakasle-lanpostuak izatea. 
 

.Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan egotea. 
 

.Irakasleen kidegoko espezialitatekoak izatea. 
 

.hutsik egotea edo titularrek edo eskubide onena dutenek beterik ez egotea. 
 

.egoera horrek ikasturte osoa iraungo duela aurreikusten bada. 
 

.esleitzeko unean existitzen direnak eta esleitzeko lanpostuen zerrendan argitaratu 

direnak. 

 

Horrela, titularrik ez duten lanpostuez gain, besteak beste, ezaugarri hauek dituzten 

lanpostu hauek esleituko dira: titularra zerbitzu eginkizunak edo zerbitzu bereziak ematen, 

liberazio sindikalean, urte sabatikoko baimenarekin, ikasturte osoan IRALEko liberazioan 

egotea, edo deialdi batean onartua izateagatik ikasturte osoan ez egotea. 

 

Fase bakoitzean, aurreko fase(et)an bete ez diren lanpostuak esleituko dira. 

 

Prozesuko lanpostuak hura hasi aurretik jarriko dira jendaurrean, haien ezaugarriak 

biltzen dituen zerrenda baten bidez. Argitara emango dira Hezkuntza Sailaren web-orrian, 

eta irakaslegunean. 

 

Lanpostuen zenbait ezaugarriren arabera, era desberdinetan jokatuko dira eskabideetan 

edo era espezifiko batez kalifikatuko dira. Hauek dira ezaugarriak eta ondorioak: 

 

Lanpostu ibiltariak eta lanpostu bereziak 
 

Egoera horietan ez dauden gainerako lanpostuak bezalaxe esleituko dira. 
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Eskatu ahal dira eskaera zehatzetan eta kontuan hartuko dira bai eskaera 

generikoen garapenean, bai nahitaezko eskaerak sortzean, VIII. eta IX. ataletan 

adierazitako irizpideen arabera. 

 

Lanaldi murriztuko lanpostuak 
 

Ez zaizkie esleituko hautatze-prozesuko praktikaldia egin behar duten pertsonei. 
 

Irakasleen ordezkogaien zerrendakideen taldean S edo R aukeratu duten pertsonei 

esleituko zaizkie soilik. 
 

Eskatu ahal dira eskaera zehatzetan eta kontuan hartuko dira bai eskaera 

generikoen garapenean, bai nahitaezko eskaerak sortzean, VIII. eta IX. ataletan 

adierazitako irizpideen arabera. 

 

Ezaugarri bereziko lanpostuak 
 

Lanpostu horiek bakarrik esleituko dira eskaera zehatzetan eskatuak izan 
badira, hau da, lanpostuak argitaratutako zerrendan esleituta duen ordena-zenbakia 

adieraziz. Hortaz, ez dira sartuko ez eskaera generikoen garapenean, ez nahitaezko 

eskaerak sortzean. 
 

Argitaratzeko zerrendetan “2” edo “3” markekin azalduko dira lanpostu hauek. 
 

Ezaugarri bereziak dituzten lanpostu gisa espresuki kalifikatzen dira 

Berritzeguneetan, IBTetan eta Ospitaleko eta Etxeko Hezkuntza Arretarako 

eta Arreta Terapeutiko Hezigarrirako Lurralde Zentroetan kokatzen direnak. 
 

Halaber, Espetxeetan eman beharrekoak eta errelebo-kontratu batetik 

sortutakoak, betiere lanpostuen zerrendan horrela jasota egonez gero. 
 

Kalifikazio bera izango dute espezialitate bat ingelesez edo frantsesez ematea 

eskatzen duen lanpostuek (hirueletasuna). 
 

Azkenik, ezaugarri bereziko lanpostu gisa kalifikatuko dira beren osaketaren 

edo bestelako ezaugarrien ondorioz kalifikazio hori izatea gomendatzen 

dutenak. 

 

 

Praktikaldia egiteko aukeratu ezin diren lanpostuak 
 

Lanpostu hauek ez zaizkie esleituko hautatze-prozesuak gainditu dutelako 

praktikaldia egin behar duten pertsonei. 
 

Argitaratzeko zerrendetan “1” edo “3” markekin azalduko dira lanpostu hauek.  

 

 

 

 

VI. LANPOSTUAK LORTZEKO BETEKIZUNAK 

 

A) Orokorrean 
 

Lanpostua eskuratzeko horren betebehar guztiak bete behar izan ditu 

esleipendunak, bai espezialitateari, hizkuntza-eskakizunari edo atzerriko hizkuntza 

edo hizkuntzan irakasteari dagozkienak, baita lanpostuaren ezaugarrietatik 

datozenak ere, argitaratutako zerrendan agerian badaude. 
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B) Praktika-aldia egin behar dutenak 
 

Pertsona hauek hautatze-prozesuan zein kidego eta espezialitate gainditu, kidego 

eta espezialitate horretako lanpostuetan soilik sartu ahal izango dute. Hala ere, 

kontuan izan espezialitate batzuetan lanpostuak daudela hezkuntza maila 

desberdinetan. Eskatzeko kodeak, beraz, desberdinak dira. 
 

Hizkuntza-eskakizunari dagokionez, aukera hauek dituzte: 
 

2. HEa egiaztatu duten pertsonek 2. HEko eta derrigorrezkotasun-data beteko 

lanpostuak eskuratuko dituzte. 1. HEko lanpostuak ere eskura ditzakete, baldin 

eta aukera horrek 2. HEa egiaztatu gabe eta atzerago dauden pertsona 

hautatu batzuek lanpostua eskuratzea eragozten ez badu. 
 

1. HEa soilik egiaztatu duten pertsonek 1. HEko eta derrigorrezkotasun-data 

beteko lanpostuak eskuratuko dituzte. 1. HEko eta derrigorrezkotasun-data 

atzeratuko lanpostuak ere eskura ditzakete, baldin eta aukera horrek HEa 

egiaztatu gabe eta atzerago dauden pertsona hautatu batzuek lanpostua 

eskuratzea eragozten ez badu. 
 

HEa egiaztatu ez duten pertsonek derrigorrezkotasun-data atzeratuko 

lanpostuak eskuratuko dituzte. 

 

B) Irakasleen ordezkogaien zerrendako kideak 
 

Pertsona bakoitzak lanpostuak betetzeko baldintza guztiak betetzen dituzten 

lanpostuak eskatu ahal izango ditu, eta horietara heldu. 
 

Horretarako, 2018-2019 ikasturterako birbaremazioaren ondoren argitaratutako 

zerrendan pertsona bakoitzak dauzkan aukerak hartuko dira kontuan, 

espezialitateari, eskolak emateko hizkuntza-eskakizunari, esparru geografikoari, 

lanaldi motari, zeinu-mintzairari, hirueletasunari eta lanpostuaren gainerako 

ezaugarriei dagokienez. 
 

 

Gerora sortutako kausak direla-eta egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna, edo 

prestasun/uko egite-egoera aldatu nahi dutenek langile-zerbitzuetan berariazko 

eskabidea egin beharko dute, gutxienez prozesu honetarako eskabideak aurkezteko 

epea hasi baino bost egun lehenago. Horretarako behar den dokumentazioa aurkeztu 

beharko dute. 
 

Uztailaren 2tik 6ra arte (biak barne) irakatsi beharreko Lurralde Historikoa eta 

lanaldi-mota aldatzeko eskabidea aurkeztu ahal izan da. Eskatutako aldaketek 

eragina izango dute lanpostuak esleitzeko prozedura telematikoeetan bakar bakarrik; 

horregatik, amaitzen direnean, Lurralde Historikoa eta lanaldi-mota 2018-2019 

birbaremazio-prozesutik datozenak izango dira, hain zuzen ere, ordezkapenak 

egiteko izangaien behin-betiko zerrendan jasota daudenak. 
 

 

 

 

 

VII. ESKABIDEAK 

 

A) Orokorrean 
 

Prozesuan parte hartzeko irakaslegunean eskuragarri dagoen eskabide elektronikoa 

bete beharko da, http://www.irakasle.eus helbidetik sartuta. Aplikazioan sartzeko 

http://www.irakasle.eus/
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pertsona bakoitzak daukan erabiltzaile-gakoa erabili beharko da. Gakoa baliogabetu 

edo ahaztu egin duenak gakoak berreskuratzeko zerbitzuaz baliatu ahal izango du. 
 

Irakaslegunean sartzeko Internet-konexioa daukan edozein ordenagailu erabili ahal 

da. Hala ere, Hezkuntza Sailak eskabideak sartzeko puntuak gaituko ditu, 

Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan. 
 

Eskabide bakarra izango du parte-hartzaile bakoitzak. 

 

B) Eskabidea aurkezteko epea 
 

Praktika-aldia egin behar dutenak 

2018ko abuztuaren 8ko 14:00etatik 2018ko abuztuaren 9ko 20:00etara. 
 

Irakasleen ordezkogaien zerrendako kideak 

2018ko abuztuaren 20ko 09:00etatik 2018ko abuztuaren 21ko 15:00etara. 

 

C) Eskabidea zelan bete 
 

Parte-hartzaileak eskatzeko 500 lerro izango du. Ez da beharrezkoa guzti guztiak 

betetzea. 
 

Eskatzeko era bi daude: 
 

a) eskabide zehatza: argitaratutako zerrendan lanpostuak esleituta duen 

ordena-zenbakia adierazten denean. 

Lanpostu bakarrari dagokio. 
 

b) eskabide generikoa: lanpostuen ezaugarri definitzaileei buruzko eremu bat 

edo batzuk betetzen direnean. Posiblea da betetzea eremu bakar bat edo bat 

baino gehiago aldi berean. 

Eremuak hauexek dira: Lurralde Historikoa, Bilgunea, Udalerria, 

Ikastetxea, Espezialitatea, Hizkuntza-eskakizuna, Derrigorrezkotasuna, 

Lanaldi mota, Ibiltaritza, Berezia. 

Eskaera honek berekin dakar erabilitako eremuari edo eremuei dagozkien 

lanpostu guztiak eskatzen direla, eskatzaileak horiek lortzeko 

betekizunak betetzen baditu, eta sistema informatikoak garatuko du. 

Kontuan izan behar duzu ikastetxe berean egon daitezkeela espezialitate 

edo maila desberdinei dagozkien lanpostuak, baina espezialitate 

bakarrari dagozkionak. Lanpostu horiek espezialitate-kode desberdinak 

dituzte. Zure eskaeran espezialitate-kodea erabiliz gero, batzuk edo 

besteak aukeratuko dituzu. Aitzitik, soilik beste eremu batzuk erabiltzen 

badituzu, lurraldea, bilgunea, udalerria edo ikastetxea esaterako, horiek 

guztiak esleitu dakizkizuke.  

 

D) Ordezkogaiek lanpostuak hautatzeko eta esleitzeko faseari dagozkion xedapenak 
 

Maila desberdinetako espezialitateetan daudenak guztietako lanpostuetara aurkeztu 

beharko dute, eskaera bakar baten bidez. 
 

Zerrenda talde (hezkuntza maila) desberdinetako lanpostuak tartekatu ahal 

izango dira, parte-hartzaileak nahi duen erara. Eskatzaileak eskabidean emandako 

lehentasuna hartuko da kontuan. 

 

E) Beste hezkuntza-administrazio batzuetan esleitzeko erreserba 
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Eskabidean beste hezkuntza-administrazio batzuetan esleitzeko erreserba 

markatu ahal izango dute nahi dutenek. Kontuan izan lauki hori markatzeak 

ordezkogaien zerrendako egoera laboralean ondorio larriak ekar ditzakeela. 

 

 

VIII. ZELAN GARATZEN DIREN ESKAERA GENERIKOAK 

 

Aplikazio informatikoak eskaera generikoak barne hartzen duten lanpostu-multzoan 

garatuko ditu. Lanpostu guztiak izango dira eskabidearen parte. 

 

Horretarako kontuan izan beharko ditu eskatzaileak prozesuan parte hartzen duen 

aukera guztiak, VI. atalean (“Lanpostuak lortzeko betekizunak”) adierazten den moduan. 
 

Bereziki aipatu nahi da berriro hemen aurreko ataleko C paragrafoan agertzen dena, 

maila edo espezialitate desberdinetako lanpostuetarako sarbidea ematen duten 

espezialitateei buruzkoa. 

 

Irizpide horiek kontuan izanda, lanpostuaren ordena-zenbakia ez den zutabe bati dagokion 

laukia betetzeak esan nahi du horren eskuinaldeko zutabe guztiek aipatzen dituzten 

edozein aukera betetzen duten lanpostu guztiak eskatzea, praktika-aldirako ezin hauta 

daitezkeen lanpostuak edo ezaugarri berezietakoak izan ezik. Zutabe bat baino 

gehiagotako laukiak betetzen badira, erabilitako zutabeetan adierazitakoak ez diren 

aukerak ez dira kontuan izango. 
 

Horrela, pertsona batek lurralde historiko bat soilik markatzen duenean, horrek esan 

nahi du lurraldearen bilgune bakoitzeko udalerri guztietako ikastetxe guztietan 

pertsona horrek lor ditzakeen lanpostu guztiak eskatzen dituztela, berak erabili ahal 

dituen espezialitate eta hizkuntza-eskakizun guztietakoak, lanaldi mota guztietan, 

ibiltariak eta ez-ibiltariak, bereziak eta ez-bereziak, ezaugarri bereziko gisa 

argitaratutako lanpostuak izan ezik. 
 

Aldiz, pertsona baten eskabidea bada lurralde historiko bat, 1. Hizkuntza-

eskakizuna, ez-ibiltaria eta ez-berezia, pertsona horrek hauxe eskatzen dabil: 

lurraldearen bilgune bakoitzeko udalerri guztietako ikastetxe guztietan pertsona 

horrek espezialitatez lor ditzakeen lanpostu guztiak, lanaldi mota guztietan, baina 

beti ere 1. Hizkuntza-eskakizunekoak ez-ibiltariak eta ez-bereziak badira, (ezaugarri 

bereziko gisa argitaratutako lanpostuak izan ezik). 

 

Eskaera generikoak barne dituen lanpostuak honela sailkatzen dira: 
 

.aurretik ezarritako Lurralde Historikoa-Bilgune-Udalerria-Ikastetxea ordenaren 

arabera, Langileak Kudeatzeko zuzendariak ikasturte hasierako esleipen-

prozesura urtero deitzeko ematen duen ebazpenean ezarritakoa. 

.ikastetxe bakoitzaren barruan, zehaztutako espezialitate-ordenaren arabera, 

Langileak Kudeatzeko zuzendariak ikasturte hasierako esleipen-prozesura urtero 

deitzeko ematen duen ebazpenean ezarritakoa. 

.espezialitate bakoitzaren barruan, 2. hizkuntza-eskakizunekoak 1. hizkuntza-

eskakizunekoak baino lehen. 

.hizkuntza-eskakizun bakoitzaren barruan, indarreko derrigorrezkotasunak 

atzeratuak baino lehen. 

.derrigorrezkotasun bakoitzean, lanaldi osokoak lehenetsiko dira murriztuen ondoan 

eta hauen artean jardunaldi handiagokoak. 

.lanaldi bakoitzean, ez-ibiltariak ibiltariak baino lehen esleituko dira. 

.lanpostu ez-bereziak bereziak baino lehen. 
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.aurreko ezaugarri guztiak berdinak badira, lanpostuaren ordena-zenbakiaren 

arabera sailkatuko dira, txikienetatik handienera. 

 

Eskaera-lerro baten ondoriozko lanpostuak deskribatutako irizpideen arabera ordenatuko 

dira euren artean, eta lanpostu guztiak hurrengo eskaera-lerroari dagokion lanpostuaren 

edo lanpostuen aurreko ordena-zenbakian jarriko dira. 

 

IX. OFIZIOZKO ESKABIDEAK. ZELAN SORTZEN DIREN NAHITAEZKO ESKAERAK 

 

A) Ofiziozko eskabideak 
 

Prozesuan nahitaez parte hartu behar duen pertsona batek eskabidea aurkezten ez 

badu, ofizioz sortuko zaio. 
 

Ez zaie ofizioz eskabidea sortuko muga-puntuazioa baino puntu gutxiago 

dauzkaten ordezkogaien zerrendako kideei, kasu horretan parte-hartzea 

borondatezkoa delako. 

 

B) Zelan sortzen diren nahitaezko eskaerak 
 

Prozesuan nahitaez parte hartu behar duen pertsona batek lortu ahal dituen 

lanpostu guztiak eskatu ez baditu, sistema informatikoak gehienezko eskaera-

mugaraino osatuko du eskabidea. 

 

Horretarako kontuan izan beharko ditu eskatzaileak prozesuan parte hartzen duen 

aukera guztiak, VI. atalean (“Lanpostuak lortzeko betekizunak”) adierazten den 

moduan. 
 

Beste hezkuntza-administrazio batzuetan esleitzeko erreserba-laukia 

markatu dutenen kasuan ez da eskabidea osatuko. Eskabide zehatzak eta 

generikoak soilik hartuko dira kontuan (egin badute). 
 

Ez dira osatuko muga-puntuazioa baino puntu gutxiago dauzkaten 

ordezkogaien zerrendako kideen eskabideak, borondatez parte hartzen 

dutelako. Kasu horietan egin dituzten eskabide zehatzak eta generikoak soilik 

hartuko dira kontuan (egin badute). 

 

Nahitaezko eskaerak sortzeko eskaera generikoen garapenerako finkatutako irizpide 

berberak jarraituko dira, esparru geografiko hauetan, fase bakoitzean: 
 

.1. fasea: Euskal Autonomia Erkidegoa. 

.2. fasea: Euskal Autonomia Erkidegoa, erasandako pertsonak irakasleen 

ordezkogaien zerrendan dituen Lurralde historikoen arabera. 

 

Sorkuntza horren ondoriozko lanpostuak deskribatutako irizpideen arabera 

ordenatuko dira euren artean, eta lanpostuak guztiak borondatezko azken 

eskaeraren hurrengo ordena-zenbakian jarriko dira. 

 

 

X. LANPOSTUAK ZELAN ESLEITUKO DIREN 

 

Lanpostuak esleitzeko irizpide espezifikoak erabiliko dira fase bakoitzean. Hauek dira 

irizpideak: 
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A) 1. fasea: praktika-aldia egin behar duten pertsonen lanpostuak hautatzea eta esleitzea 
 

Lanpostuak esleitzeko ordena hauxe da: 
 

Lehenik, talde bereko eta destinoko osagarri-maila bereko irakasleen kidegoetara 

heltzeko txandan hautatutako pertsonak. 

Ondoren, sailkapen handiagoko talde bateko irakasleen kidegoetara heltzeko 

txandan hautatutako pertsonak. 

Azkenik, txanda librean eta ezinduei erreserbaturiko txandan hautatutako 

pertsonak. 

 

Talde bakoitzean, hautatze-prozesuan lortutako puntuazio handienak emango du 

lehentasuna. 

Aurreko hautatze-prozesuetako hautatutako pertsonek uneko hautatze 

prozesuetan hautatutako pertsonekin batera hartuko dute parte esleipenean 

praktika-aldia atzeratzea onartu bazitzaien. Aldiz, praktika-aldian ez-gaitzat 

jo eta fase hori errepikatu behar badute, sartu diren promozioko euren 

espezialitatean aukeratutako azken izangaiaren hurrengo tokia beteko dute. 
 

Pertsona bakoitzari bere eskabidea osatzen dutenetatik lehenengo lanpostu libre 

eta baliozkoa esleituko zaio. Horretarako kontuan hartuko dira bai eskaera 

zehatzak, bai eskaera generikoen garapenaren eta nahitaezko eskaeren sorkuntzaren 

ondoriozkoak, aurreko paragrafoetan xedatutakoaren arabera ordenatuta. 

 

B) 2. fasea: ordezkogaien lanpostuak hautatzea eta esleitzea 
 

Erreferentziako ikasturteko irakasleen ordezkogaien zerrendako posizio hoberenak 

zehaztuko du esleitzeko ordena. 

 

Pertsona bakoitzari bere eskabidea osatzen dutenetatik lehenengo lanpostu libre 

eta baliozkoa esleituko zaio. Horretarako kontuan hartuko dira bai eskaera 

zehatzak, bai eskaera generikoen garapenaren eta nahitaezko eskaeren sorkuntzaren 

ondoriozkoak, aurreko paragrafoetan xedatutakoaren arabera ordenatuta. 

 

 

XI. ERAGINAK ETA IZENDATZEA 

 

Esleitutako lanpostuak betetzeari ezin zaio utzi, irakasleen ordezkogaien kasuan izan ezik, 

zerrenda kudeatzeko araudian uko egiteko kasuren bat gertatzen bada, baldin eta kausa 

hori ezin aurreikusizko egoeren ondoriozkoa bada, eskabideak aurkezteko epea hasi baino 

bost egun lehenagotik lanpostuaz jabetu arte egin bada, eta alegatzen duenak borondatez 

egindako ekintza baten ondorio ez bada. 
 

Lanaldi murriztuko lanpostu bati uko egiteko ezingo da erabili lanpostu horri dagokion 

ikastetxe publikoa helbidetik 50 kilometrotik gorako distantzian egotea. 

 

Esleitutako lanpostuan izendatzea pertsona bakoitzaren egoera administratiboari 

dagokiona izango da. Horren baliozkotasuna lanpostuaz jabetzearen eraginkortasunaren 

araberakoa izango da beti. 

 

Izendapenak 2018ko irailaren 1ean izango du eragina, eta 2019ko abuztuaren 31n 

amaituko da, titularra duten lanpostuetan izan ezik, hura egun hori baino lehenago itzultzen 

bada lanera; kasu horretan, izendapena lanera itzultzeko bezperan amaituko da. 
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Lanaldi murriztuko lanpostuetako izendapenak lanpostuen zerrendan argitaratu diren 

lanpostuen orduen arabera egingo dira. 

 

Bestelako autonomia-erkidegoetarako erreserba-aukera baliatu duten pertsonek prozesu 

honetan lanpostua lortzen badute, erreserba hori ondoriorik gabe geratuko da.  

 

Lanposturik eskatu ez badute edo esleitu ez bazaie, aldi baterako bajan dauden izangaitzat 

joko dira, baja hori justifikatu beharko da, eta ikasturtearen hasierako esleipen-prozesua 

guztiz bukatu arte egongo dira egoera horretan, baita 2018ko maiatzaren 18ko  aginduak 

araututako prozesua amaitu arte ere (2018-06-01 EHAA). 

 

Langileak Kudeatzeko zuzendariak bost eguneko epea zabalduko du irailaren lehen 

hamabostaldian. Epe horretan beste autonomia-erkidego batean izendapen-agiri bat 

aurkezten badute, orduan une horretatik aurrera justifikatuta egongo den aldi baterako 

bajan daudela interpretatuko da; bestetik, epe horretan aurkezten badute autonomia-

erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria, unibertsitatez kanpoko irakasleen 

ordezkogaien zerrendetako kideak direla egiaztatzen duena, lan egiteko prest egoerara 

aldatuko dira ikasturte hasierako esleipen-prozesu osoa amaitzen denean.  

 

Aurreko paragrafoan aipatutako epea igaro ondoren eta aurkeztutako dokumentazioa 

aztertu ostean, Langileak Kudeatzeko zuzendariak dagokion Ebazpena emango du, Eusko 

Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2012ko abuztuaren 

27ko Aginduak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan 

egon daitezkeen aldi baterako irakasleen beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda 

kudeatzeko araudia onartzen duenak, horri buruz xedatutakoa betez. 
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