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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 ekainaren 18an, 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. IRAKASLEGUNEARA SARRERA 

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 pertsonala ikusiko duzu: 

 

 

Garbiketaren eta sukaldaritzaren birmaremazio-prozesura sartu ahal izateko, Administrazio-

izapideak aukeratu behar da.  

 

 

Administrazio-izapideak aukeratu ondoren, aukeratu beharko da Birmaremazioa. Garbiketa 

eta sukaldaritza. 
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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/


6 
 

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. GARBIKETA ETA SUKALDARITZA BIRMAREMAZIOA 

2021-2022 

Garbiketa eta Sukaldaritza Birmaremazioan sartu ondoren, martxan dauden prozesuko urratsen 

eskema bat bistaratuko da. 

Ebazpena atalean, pdf formatuan ikusi ahal izango da Hezkuntza Saileko garbiketa eta 

sukaldaritzako langileen zerrenda urtero birbarematzeko prozedura irekitzen duen ebazpena. 

Bestalde, Ebazpena atalaren azpian, langile bakoitzak bere zerrendetako kolektiboaren edo 

kolektiboen fitxa ikusi ahal izango du. Fitxan, eremu bakoitzean emandako zerbitzuei buruzko 

informazioa bistaratuko da, eta, halaber, langilea zein eremutan dagoen apuntatuta eta, hala 

izanez gero, lanaldi oso eta murriztuetarako dagoen, lanaldi osoetarako bakarrik dagoen edo 

lanaldi murriztuetarako bakarrik dagoen. 

Azkenik, Hautagaiaren fitxak agertzen diren atalaren azpian Aukerak aldatzea atala agertuko 

da. Edozein aldaketa egiteko, atal honetara sartu beharko da.  

 

 

 

 

1. Datu Pertsonalak. 

Aukerak aldatzeko atalean sartu ondoren, lehen irtengune bat agertuko da Datu Pertsonalekin. 

Datu pertsonalen atal hau Administrazioak langilearen gaur egungo datuekin beteko da 

lehenetsita. Hala ere, daturen bat aldatu bada edo oker badago, langileak atal honetatik alda 

ditzake.  

Jarraian adierazitako adibidean, datu pertsonalak bete gabe daude, adibide bat delako, baina, 

aipatu bezala, atal hau langilearen datuekin beteta agertuko da. 
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Aldaketaren bat egin nahi izanez gero, ezinbestekoa da Gorde botoian klik egitea, egindako 

aldaketak behar bezala gorde daitezen.  

Zonaldeetan edo lanaldietan aldaketaren bat egiteko edo ikasturte osoko deiei uko egiteko, 

aldaketa egin nahi den kategoriara sartu behar da. Langile bakoitzak dagokion kategoria izango 

du gaituta, edo, hala badagokio, biena. 
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2. Lanaldia aldatzea.  

Izena emanda dagoen eremuen lanaldia aldatzeko, jardunaldian agertzen den goitibeherako 

menua ireki eta nahi den aukera hautatu beharko da. 

 

Garrantzitsua: gogoan izan aldaketa behar bezala gordetzeko ezinbestekoa dela Gorde botoia 

sakatzea. 

 

3. Zonalde batean baja ematea 

Apuntatuta dagoen zonalde bat kentzeko, ezabatu nahi den zonaldea aukeratu eta zonalde 

batean baja emateko botoian klik egin beharko da. 

Zonalde bat aukeratzen da urdinez itzaleztatuta agertzen denean. Azaldutako adibidean G03 

zonaldea hautatuta dago. 
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Gogoan izan pertsona batek zerbitzuak ematen dituen eremu batean baja hartzen badu, 
metatutako puntu horiek galdu egingo direla, eta ezin izango direla inola ere berreskuratu. 
Horregatik, eremua ezabatu aurretik, eta eremu horretan langileak egunen bat ematen badu, 
honako abisu hau bistaratuko da: 
 

 
 
 
 
Onartzea erabakitzen bada, langilea eremu horretatik ezabatuko da, eta bertan metatuta zituen 
puntuak galduko dira, eta ezin izango dira inola ere berreskuratu. Aitzitik, ezeztatzea erabakitzen 
bada, azkenean ez da ezabatuko eremu horretatik. 
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Langileak zerbitzurik ez duen eremu bat ezabatu nahi izanez gero, pantaila txiki bat agertuko da, 

eta, bertan, aukeratutako erregistroak ezabatu nahi diren galdetuko da, ezabatzeko edo 

ezeztatzeko aukerak emanez. Ezabatzen bada, eremu horri baja emango zaio langile horrentzat. 

Ezeztatzea aukeratzen bada, ez da eremurik ezabatuko.  

 

 

Azaldutako adibidean, eta urdinez itzaleztatutako zonaldea G03 denez, kendu nahi izanez gero, 
G04 eta G07 zonaldeak bakarrik agertuko dira, jarraian azaltzen den bezala. 
  

 

Garrantzitsua: gogoan izan aldaketa behar bezala gordetzeko ezinbestekoa dela Gorde botoia 

sakatzea. 
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4. Zonalde berrietan izena ematea. 

Zonalderen batean alta emateko, klik egin beharko da Zonalde berrietan izena ematea aukeran:  

 

Ondoren, Zonalde goitibehera-koadroan zein eremu sartu nahi den aukeratu beharko da, eta 

Jaurdunaldi goitibehera-koadroan eskatzaileak eremu horretan zein jardunalditarako izena 

eman nahi duen. 
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Azkenik, Gorde botoian klik egin behar da, zonalde berri hori behar bezala jasota gera dadin. 

Adibide horretan, langileak alta eman du G03 zonaldean, eta gordetzeko botoiari eman 

ondoren, honako pantaila hau bistaratuko da:  

 

Hainbat zonaldetan izena emateko, banan-banan joan behar da, langileak izena eman nahi 

duen gune berriak gordeta. 
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5. Ikasturte osoko deiei uko egitea.  

Ikasturte osoko deiei uko egiteko, Uko egitea izeneko laukian klik egin beharko da. 

 

 Lauki horretan klik egin ondoren, honako pantaila hau bistaratuko da::  

 

Berriro ere, ezinbestekoa izango da Gorde botoia ematea, aldaketa behar bezala gorde dadin.  

Aurreko ikasturtean ikasturte osorako deiei uko egiteko egoeran zegoen langile bat hurrengo 

ikasturtean deialdietarako prest egon nahi badu, uko egiteko aukera markatuta agertuko zaio 

eta, beraz, marka hori kendu eta aldaketa gorde beharko du. 

  

OHAR GARRANTZITSUA:  

Gogorarazten da langile batek ezingo duela ikasturte osoko deiei uko egin hiru ikasturte oso 

baino gehiagotan.  

Hiru ikasturtez baino gehiagoz ikasturte osoari uko eginez gero, zerrendetatik kanpo geratuko 

da. Hori dela eta, ikasturte osoari uko egiteko bi ikasturte egin dituen pertsona bat 

Irakaslegunean sartzen bada eta uko egiteko aukera baztertzen ez badu, honako abisu hau 

emango zaio: 
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Adibidea: 2018-2019, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetarako ikasturte osoari uko egiteko 

egoeran jarri zen pertsona batek hurrengo ikasturterako ikastaro osoari uko egiteko aukera 

desmarkatu beharko du; izan ere, bestela, zerrendetatik kanpo geratuko da, ezin baitu 

ikasturte osoari uko egiten jarraitu 2021-2022 ikasturtean. 
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6. Frogagiria jasotzea 

Gorde botoiari eman ondoren, eskatzaileak frogagiri bat sortu ahal izango du, egindako aldaketa 

guztiak jasotzen dituena.  

 

Sortuko den frogagiriaren formatua honako hau izango da: 
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OHAR GARRANTZITSUA: 

Pertsona bat nahi adina aldiz sar daiteke aplikazioan kontsultatzera edo aldaketak egitera, 

birbarematzeko epea irekita dagoen bitartean. Gordetako azken aldaketek izango dituzte 

ondorioak. Horregatik, garrantzitsua da egindako aldaketak egiaztatzen dituen frogagiri bat 

sortzea. 

 

 

 

 

 

 

 


