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1. OINARRIZKO INFORMAZIOA 

Eskabidea egiteko behar den ekipoa 

Prozesuan parte hartzeko eskabide elektronikoa edozein ordenagailutatik bete daiteke, baldin 

eta Interneteko konexioa badu. 

Ezin da mugikorretik, Tabletik edo antzekoetatik egin. Ordenagailuaren bidez egin beharko da. 

Nabigatzaile hauek erabiltzea gomendatzen da: Google Chrome, Mozilla Firefox eta Microsoft 

Edge. Ez erabili Internet Explorer. 

Arren, eskaera epearen azken egunean ez egitea eskatzen dugu, sartzeko arazoren bat izanez 

gero agian ezin izango baita konpondu denboran. 

Hain zuzen ere, Irakasleguneko arreta-zerbitzua azaroaren 20an, ostiralean, amaituko da, 

15:00etan; beraz, ordu horretatik aurrera ezingo da zerbitzu horrekin harremanetan jarri sor 

dakizkiokeen arazo teknikoak konpontzeko. 

Arreta 

Prozesuaren inguruko zalantzak badituzu: 

Zuzenean - 012 / 945 01 80 00 

Aplikazio informatikoarekin arazoak badituzu: 

Telefonoa: 945 207 256 

irakaslegunea@hezkuntza.net 

Ordutegia: Astelehenetik ostegunera 8h-18h, Ostiraletan 8h-15h 

 

mailto:irakaslegunea@hezkuntza.net
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2. JADANIK SUKALDEKO ZERRENDETAN DAUDEN 

PERTSONAK 

Irakasleguneara sarrera 

Sartzeko esteka: https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/ 

Erabiltzaileak erabiltzailea eta pasahitza sartu beharko ditu bere eremu pertsonalean sartzeko. 
Erregistratuta ez badago, ikus hurrengo atala (3. atala). 

 

  

Erabiltzaile eta  
pasahitzaren 
bidez sartu 

https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/
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Identifikatu ondoren, zure eremu pertsonalean ikusiko duzu zerrendan dagoeneko inskribatuta zaudela, 
eta, beraz, prozesu honetan ezin izango du eskaera aurkeztu. Hala ez bada, izena eman behar duzu gida 
honetako jarraibideei jarraituz.  

 

Jadanik 
zerrendetan 

zauden abisua 
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3. ERREGISTRATU GABEKO ERABILTZAILEAK 

Irakasleguneara sarbidea 

Sarbide esteka: https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/ 

 

Erregistroa 

Erabiltzaileak hurrengo estekatik sartu behar dute “Izen-ematea”. 

 

Erregistratuta ez 
bazaude 

erregistratu 
beharko duzu 

https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/
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Atal honetan identifikazio-datuak eskatzen dira, nortasuna egiaztatzeko. 

 

Eskura izan behar dute NAN (edo AIZ), beharrezko datuak sartzeko eta datuak egiazkoak direla 
egiaztatzeko 
 
 “Jarraitu” sakatuta, pertsonaren datuak agertuko dira: 

 

Helbide elektroniko bat eta mugikor telefono bat gehitu behar dituzu, eta bertan pasahitza eta 

gakoak dituen mezu bat jasoko duzu. “Amaitu” botoian klik egin behar duzu. 
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Pasahitza aldatzea 

 
Erabiltzaileak jasotako datuak sartu beharko ditu bere espazio pertsonalera sartzeko. 

 

Sistemak emandako pasahitzarekin sartzen den lehen aldia denez, pasahitza aldatu beharko 

duzu. Pasahitz pertsonal batengatik ordeztu. 

 

 

 

 

Jasotako datuekin 
sarrera  

(SMS edo mail 
bidez) 
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4. IRAKASLEGUNEARAKO SARRERA 

Irakaslegunearako sarbidea 

Sartzeko esteka: https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/ 

Erabiltzaileak erabiltzailea eta pasahitza sartu beharko ditu bere espazio pertsonalera sartzeko. 

Erregistratuta ez badago, ikusi aurreko atala.o SMS) 

 

  

Erabiltzaile eta 

pasahitzarekin 

sarrera 

https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/
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Identifikatu ondoren, bere eremu pertsonala ikusiko du: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemendik jo dezakezu 2020ko sukalde-zerrenden inprimakira. 

 

 

Hortik Sukadaritza 2020: zerrendetako formulariora sar zaitezke. 

Formulariora 
sarbidea 

SUKALDARITZA 
2020: zerrendak 
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5. SUKALDE ZERRENDEN IREKIERA. FORMULARIOA 

Datu pertsonalak 

NAN/AIZari, abizenei eta izenari dagozkien datuak automatikoki beteko dira identifikazio-

datuekin. 

 

Datu pertsonalen gainerako eremuak, 2. telefonoa izan ezik, nahitaezkoak dira. Aplikazioak 

datuak eskatutakoarekin bat datozela kontrolatzen du (mezu elektroniko bat, bederatzi digituko 

telefono bat, data baliodun bat). 

 

Lurraldearen eta herriaren menu zabalgarriak lotuta daude, eta, beraz, aukeratutako 

lurraldearen arabera erakutsiko dira udalerriak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatikoki beteko 
dira identifikazio 
datuekin 

Zabalgarri lotuak 
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Zonaldeak 

Gutxienez zonalde bat aukeratu beharko da. 

  

 

  

Gutxienez bat 
aukeratu beharko 
duzu 
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Aurkeztutako dokumentazioa eta datu pertsonalak 

Sartzerakoan, pantaila hau ikusiko duzu: 
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Atal honetan kontuan hartu beharreko ohar garrantzitsu bat agertzen da: "Behin-behineko 

ebazpena argitaratzen denean, ordezkaritzak kontratazioak eskaintzen hasiko dira 

dokumentazio guztia aurkeztu dutenei eta ezarritako baldintzak betetzen dituztenei (onartutako 

eskabideak)". 

 

Ohar garrantzitsu hori irakurri ondoren, nahitaez erantsi behar dituzu NANa, EBko 

herritarraren erregistro-ziurtagiria edo bizileku-baimenaren kopia: 

 

Ondoren, eskatutako oinarrizko titulazioa emango du. Titulazioa aurkeztu ezean, X markatu 

beharko du, erreklamazio-epean zuzendu ahal izateko. 
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Oinarrizko titulazioaren atala bete ondoren, lan-esperientzia edo formakuntza atala bete 

beharko duzu. Bata edo bestea egiaztatu beharko du. Dagokion dokumentazioa aurkezten 

ez badu, X markatu beharko du, erreklamazio-epean zuzendu ahal izateko. 

 

 

Azkenik, nahitaez onartu beharko du bere datuak erabiltzeko adostasuna. 
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Frogagiria jasotzea 

Eskaera bidalitakoan, egindako bidalketaren frogagiria erakusten da. 

 

 

Eskaera bat eskatzaile bakoitzeko 

Hautagai bakoitzak eskaera bakarra egin dezake. Bigarren bat egiten saiatzen badira, hurrengo 

mezua azalduko zaie: 

Jadanik bidali duzu eskaera. Eskaera kontsulta dezakezu Irakasleguneko “Nire 

eskaerak” atalean. 

“Nire eskaerak” atalean zure eskaera ikusi dezakezu eta aldaketak egin eskaera epeak zabalik 

jarraitzen baldin badu. 

Gogoan izan sistema informatikoak eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean itxiko duela 

eskabidea; beraz, une horretan grabatutako informazioa izango da kontuan hartuko dena. 

 

1. ABIZENA 2. ABIZENA, IZENA


