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Hezkuntza Saileko  Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2022ko urtarrilaren 28ko ebazpenaren 

bidez ez ohiko moduan ireki ziren Hezkuntza Bereziko Lan-legepeko Pertsonalaren izangaien 

ordezkapenen aparteko zerrendak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 

saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako Hitzarmen Kolektiboaren III. eranskinean 

ezarritako baldintzen arabera (2004ko ekainak 17ko EHAA). 

 

 

Zerrenda horietan onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitara eman zen, 2022ko 

urtarrilaren 31tik otsailaren 4ra bitartean, biak barne, aurkeztutako eskaerak kontuan hartuta. 

Behin-behineko zerrenda horien aurka aurkeztutako erreklamazioak aztertu eta akatsak zuzendu 

ondoren, onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda emango da argitara. 

 

 

Zerrendak irekitzeko ez ohiko deialdi hau bukatu ondoren, II eraskinean ezarritako baldintzen 

arabera, bukatutako prozeduraren emaitzarekin aparteko zerrendak soilik 2021-2022 

ikasturterako lan-legepeko irakasleen ordezkapenak betetzeko erabili ahal izango dira. Zerrenda 

horiek 2022ko abuztuaren 31an iraungiko dira.  

 

 

Deialdi horretan ezarritakoaren arabera, 

 

 

 

 

EBAZTEN DUT 

 

Lehena.- Argitara ematea Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2022ko urtarrilaren 28ko 

ebazpenaren bidez irekitako Hezkuntza Bereziko Lan-legepeko Pertsonalaren izangaien 

ordezkapenen kategorietan onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda. Baztertuen kasuan, 

baztertu izanaren arrazoia edo arrazoiak adieraziko da/dira. 

 

 

Bigarrena.- Zerrenda horiek osatzen dituzten ordezkogaiak alfabetikoki izen-deituren arabera 

ordenatuko dira; 2021/2022ko ikasturtean ordezkapenak egiteko ordezkogaiak kudeatzeko 

prozesuan alfabeto-ordena zehazten duen letra finkatzeko zozketaren emaitzaren arabera. 

Zozketa horren emaitza O letra izan zen; Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko 

zuzendariaren 2021eko urtarrilaren 29ko ebazpenaren bidez argitara eman zen. 

 

 

Hirugarrena.- Onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak kontsultatu ahal izango dira: 

 www.irakasle.eus orrian / Irakaslegunea / “Administrazio-izapideak” eta “Zerrendak 

irekitzea” / “Zerrenda-Irekitze Berriak” – “Eskaera-aldi itxia dutenak (Prozesuaren 

Segimendua)” estekan klik eginez. 

http://www.irakasle.eus/


 
 

 www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ orrian / Lan-Arloak / Langileak / 

Hornikuntza-Irakasleak ez diren langileak / Ordezkapenetarako izangaiak – Hezkuntza 

Berezia.Zerrendak irekitzea / 2022-01-28ko deialdian eta www.irakasle.eus estekan klik 

eginez. 

 

Bi kasuetako edozeinetan, aldez aurretik erabiltzailea eta pasa-hitza sartu beharko dira. Horiek 

izan edo gogoratu ezean, www.irakasle.eus orrian aurkitu ahal izango dira, “Pasa-hitza eskuratu 

(edo berreskuratu)“ estekaren bidez. 

 

Ondoren, eta “Kontsulta pertsonalizatua” estekan klik eginez, egindako eskaerari buruzko 

banakako informazioa lortu ahal izango da. 

 

Zerrendatik kanpo geratu direnen kasuan, “Kontsulta pertsonalizatua” atal horretan bertan 

baztertzeko arrazoien xehetasunak ikusi ahal izango dute. 

 

 

Laugarrena.- Aparteko zerrendak irekitzeko ez ohiko deialdi hau amaitu ondoren, zerrendak 

2021-2022 ikasturtean hezkuntza bereziko langileen aldi baterako ordezkapenak betetzeko 

soilik erabili ahal izango dira, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetako lanpostuak 

betetzeko beharrei aurre egiteko, deialdiaren II. eranskinean aurreikusitako baldintzen arabera. 

Zerrendak 2022ko abuztuaren 31n iraungiko dira, eta egun horretatik aurrera ezin izango dira 

erabili. 

 

 

Bosgarrena.- Behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpen honen aurka interesdunek gora 

jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, 

hilabeteko epean, aipatu ebazpena argitara eman eta hurrengo egunetik aurrera. 

Errekurtsoak aurkez daitezke Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. Artikuluan aurreikusitako edozein modutan. 
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