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Zuzendari jn./and.: 

 
Hezkuntza Sailaren barne-erabilerako aplikazioen barruan, besteak beste, 

Eskola Egutegien aplikazio informatikoa dago. Aplikazio informatiko hori erabiltzeak 
ikastetxeko eskola-egutegiaren proposamena sinplifikatzea ahalbidetzen du, 
proposamen hori betetzea erraztuz, eta lortutako informazioaren errendimendu onena 
lortzea ahalbidetzen du, bai ikastetxeetatik bertatik, bai Hezkuntza Sailetik. 

 
2022-2023 ikasturteko eskola-egutegia betetzeko, argibide hauek hartu behar dira 

kontuan: 
 

 

 2022/2023 ikasturterako ikastetxeetako egutegiak “Eskola egutegiak“ aplikazio 

informatikoan tramitatuko dira. Aplikazio hori Hezkuntza Sailaren web orriko 

aplikazioen inguruan dago. 

 

 Aplikazio informatiko honek aukera ematen dio ikastetxe bakoitzari bere 
egutegia ikusteko, beti ere aurretiaz egutegia aplikazioan sartu badu.  

 

 Erabiltzaile klabeak eta pasa-hitzak ikasturte honetan “Ordutegiak” (EED) 
aplikazioan sartzeko erabiltzen diren berberak dira. 

 

 2022ko maiatzaren 18tik aurrera irekita egongo da aplikazioa, egutegiak bete 
ahal izateko. 

 

 Ireki eta datuak transkribatu aurretik, funtzionatzeko gida eta aplikazioaren 
hasierako orrian azaltzen diren abisu eta berrikuntzak arretaz irakurtzea 
gomendatzen da. 

 

 2022-2023 ikasturteko Eskola-egutegia ezartzen duen Ebazpenak 
adierazitakoa aintzat hartuta, ekainaren 1a izango da datuak sartzeko azken 
eguna. Data horretarako ikastetxeak aplikazioa itxi ez badu, Administrazioak 
egindako eta aplikazioan eskura egongo den egutegi ofizialaren arabera 
jokatuko dutela interpretatuko da. 

 

 Ikastetxeko egutegi proposamena edo, kasuen arabera, proposamenak onartu 
ahal izateko, beharrezkoa da aplikazioan sartzea OOG/EK-aren onarpen-data. 
Aplikazioa ixteak egindako proposamena behin-behingoz onartzen duela 
esan nahiko du.  

 

 Oro har, proposamenak aplikazioa informatikoan aztertuko dira, eta horregatik 
ez da beharrezkoa izango paperean bidaltzea, Hezkuntza ikuskaritzak 
espresuki eskatzen duen kasuetan izan ezik. 
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 Proposamenak Lurraldeko Hezkuntza Ikuskariek aztertu eta Lurralde 
Ordezkariak onartu ondoren, egutegia (ikastetxearen maila bakoitzekoa) itxita 
geratzen denean, “Zuzena”  edo  “Ez da zuzena; baimena du” egoeratan, 
orduan onartutako mailetako egutegiak inprima ditzake ikastetxeak. Inprimakian 
dagokion Lurralde Ordezkaritzako sinadura eta zigilua agertuko dira. 
 

 Lurralde-Ordezkariak onartutako eta sinatutako egutegiak, ikastetxeek beren 
web-orrietan, edo beste bide batzuetatik haien hezkuntza-komunitateari 
adierazten diotena izan behar du. 

 

 Amaitzeko, gogorarazi behar da sor daitezkeen arazo tekniko guztiak (pasa-
hitzekin arazoak, komunikazio akatsak, aplikazioaren akatsak, sarea erortzea, 
etab…) eta baita ere Eskola-egutegien aplikazioaren edukiaz izan daitezkeen 

zalantzak, Ikastetxeetako Erabiltzaileei Arreta Emateko Zentroari (CAU) 
(tfnoa: 945 20 72 56 - 901 101 132) planteatu beharko zaizkiola. 

 
 
Zure laguntzagatik eskerrak emanez, adeitasunez agurtzen zaitut. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 9an 
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