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EBAZPENA, 2022KO MAIATZAREN 17KOA, LANGILEAK KUDEATZEKO 
ZUZENDARIARENA, 2022-2023 IKASTURTE-HASIERAKO ESLEIPEN-PROZESURAKO 
DEIALDIA EGITEN DUENA. 

 

Ikasturte-hasierako esleipena plangintzako eta pertsonaleko ondoz ondoko jarduerez 

osatutako prozesu baten azken urratsa da. Prozesu horren helburu nagusia da hasten 

den ikasturteko matrikulari egokitutako hezkuntza-zerbitzua emateko behar diren 

irakasle-plazak zehaztea, eta ikastetxeei beren jarduera gauzatzeko irakasle egokiak 

eta nahikoak ematea. 

Hurrengo 2022-2023 ikasturtean, lanpostuak modu telematikoan esleitzeko prozedura bat 

aplikatuko da izangaientzat. Izangaiek hiru lurraldeetako lanpostuen eta estaldura-premien 

eskaintza pertsonalizatua jasoko dute, bai eta nahi duten edozein lanaldi motarena ere, 

ordezkapenak egiteko hautagaien zerrendetan dauden lurraldea edo lanaldi-mota edozein 

dela ere. Berrikuntza gisa, aurten ez da nahitaezko lanposturik esleituko, eta esleitzen ez 

direnak ordezkagunearen bidez eskainiko dira ikasturtea hasi baino lehen. 

Bestalde, 2022-2023 ikasturterako, kendu egiten da, halaber, bitarteko langileak 

egonkortzeko prozesua, eta borondatezko esleipenerako lehentasunezko eskubidearekin 

ordezten da. Eskubide horrek zentro, espezialitate, profil eta lanaldi bereko lanpostuak 

esleitzeko lehentasuna emango die 2021eko irailaren 1etik ikasturtearen amaierara arte 

lanpostua betetzen ari diren hautagai guztiei. Eskubide hori duten pertsonek borondatez 

baliatu ahal izango dute eskubide hori. Lanpostua betetzea aukeratuz gero, ikastetxe 

bereko lanpostu berdinen gainean egingo da, lanpostuen eskabide-orrian plaza horiek 

aukeratuz. 

Era berean, esleipen-prozesuaren premisetako bat da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 

Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko Agindua, Euskal 

Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko herri-ikastetxeetan aldi baterako irakasleen 

beharrak estaltzeko izangaien zerrenda kudeatzeko araudia onartu zuena. Hautagaien 

zerrendak espezialitatearen arabera eratzen dira, mailaka taldekatuta, eta ikasturte 

hasierako prozeduraren ondorioetarako, taldeka antolatzen dira. 

2012ko ekainaren 6ko Aginduak behin betiko destinorik ez duten edo beteko ez duten 

karrerako irakasle funtzionarioei edo lan-kontratudun finkoei egiten die erreferentzia; 

2011ko uztailaren 15eko Aginduak, berriz, irakasleen kidegoetan sartzeko edo sartzeko 

prozesuetako praktika-fasea egin behar duten pertsonei. Aurten, berrikuntza gisa, 

prozesuan parte hartzen duten karrerako funtzionarioek hiru lurraldeetako plazak eskuratu 

ahal izango dituzte. Eskatutako plaza bakar bat ere esleitzen ez den kasuetarako, lanpostu 

bat ofizioz esleitu beharko zaie; horretarako, hautatutako lurralde historikoa hartuko da 

kontuan. 

Prozesua urtero deitzen da Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpenaren bidez. 

Ebazpen hori maiatzean argitaratzen da, Hezkuntza Sailaren webgunean, eta bertan 

zehazten da egutegia. 
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Lanpostu baten edo lanpostua betetzeko premia baten prozesu honetan esleipendun diren 

langileek 2022ko irailaren 1ean hasi beharko dute beren lantokian, eta, hala egiten ez 

badute, uko egin diotela ulertuko da. 

Ikasturte hasierako esleipen-prozesuan lanpostu bat edo lanpostua betetzeko premiaren 

bat behin betiko esleitzen zaien langileek 2022-2023 ikasturtean lan egingo duten 

ikastetxeko zuzendaritzarekin harremanetan jarri beharko dira (uztailaren 23a baino lehen), 

lanpostuaren maila, irakasgaiak, materiala eta ezaugarriak edo lanpostua betetzeko 

esleitutako beharra ezagutzeko. Ikastetxeko zuzendaritzak erabakiko du komunikazio hori 

nola egin, eta berak erabakiko du, egoki baderitzo, langileak zentroan bertan deitzea edo 

modu telematikoan egitea. Gainera, lanpostu edo estaldura-premia baten esleipendun diren 

langileek une horretan jakinarazi beharko diote ikastetxeari lizentzia edo baimenak hartu 

nahi dituzten edo administrazio-egoera aldatu nahi duten irailaren 15a baino lehen. 

 

Horregatik guztiagatik, honako hau 

EBATZI DUT: 

 

Lehenengoa.- Prozesuaren deialdia 

2022-2023 ikasturte-hasierako esleipen-prozesua deitzen da Hezkuntza Sailaren mendeko 

unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan irakasle-talde hauentzat:  

a) Hezkuntza Sailaren mendeko karrerako irakasle funtzionarioak edo lan-legepeko 

irakasle finkoak, behin betiko destinorik ez dutenean edo 2022-2023 ikasturtean 

betetzen ez dutenean.  

b) Hezkuntza Sailak irakasleen kidegoetan sartzeko edo kidego horietara heltzeko 

deitutako prozesuetako praktikaldia egin behar duten lagunentzat. 

c) Egonkortasunaren eskubidea duten lagunentzat.  

d) Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako 

irakasleen ordezkogaien zerrendako lagunentzat. 

 

Bigarrena.- Egutegia 

Esleipen-prozesua, Hezkuntza Sailaren webgunean kolektibo bakoitzarentzat argitaratuko 

den egutegi eta ordutegiaren arabera egingo da http://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-

hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/, bai eta ebazpen honen eranskin hauen arabera ere: 

 

 

http://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/
http://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/
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A eranskina:  Maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioak  

Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan dauden lan-legepeko irakasle finkoak 

B eranskina: Jarraian agertzen diren kidegoetako karrerako funtzionarioak:  

 

Bigarren Hezkuntzako Katedradunak  

Bigarren Hezkuntzako Irakasleak  

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoak  

Hizkuntza Eskola Ofizialetako Katedradunak  

Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleak  

Musika eta Arte Eszenikoko Katedradunak  

Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleak  

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunak  

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakasleak  

Arte Plastiko eta Diseinuko Tailerreko Maisu Maistrak  

C eranskina:  Irakaskuntza Ertainen Institutu Teknikoetako Irakasleen kidegoko karrerako 

funtzionarioak. 

Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan ez dauden lan-legepeko irakasle finkoak. 

D eranskina: Praktika-aldia egin behar duten lagunak (EPE). 

E eranskina: Irakasleen ordezkogaien zerrendako kideak. 

F eranskina: Ikastetxeen zerrenda ordenatua 

Eskaera orokorrak egiteko eta nahitaezko eskaerak sortzeko, Ebazpen honen F eranskinak 

jasotzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Ikastetxeen zerrenda ordenatua. 

 

G eranskina: Espezialitateak. Prozedura honetarako, espezialitate bakoitza zortzi talde 

generiko hauetako baten barruan dago, G eranskinean ezarritakoari jarraituz:  

 

1. taldea. Maisu-maistrak.  

2. taldea. Bigarren Hezkuntza.  

3. taldea. Lanbide Heziketako irakasle teknikoak.  

4. taldea. Hizkuntza Eskola Ofizialak.  

6. taldea. Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakaskuntzak.  

7. taldea. Musika-irakaskuntzak.  

8. taldea. Arte Dramatikoaren goi-mailako irakaskuntza artistikoak.  

9. taldea. Dantzaren goi-mailako irakaskuntza artistikoak.  
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ERREKURTSOAK 

 

 

Administrazio bidea amaitzen ez duen ebazpen honen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jarri 

ahal izango zaio Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari hilabeteko epean, ebazpen hau 

argitaratu eta biharamunetik aurrera. 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 16a 

 

 

 

 

 

 

BLANCA GUERRERO OCEJO 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 

 

 

 


