
LANGILE FINKOEN, 
BITARTEKOEN ETA 

MUGAGABE EZ FINKOEN 
ESLEIPEN TELEMATIKOA



PARTE HARTZAILEAK

• KONTRATU MOTA

FINKOA – BITARTEKOA – MUGAGABE EZ FINKOA

• BERRITZEGUNEARI ATXIKITUTA

HEZKUNTZA LAGUNTZAKO ESPEZIALISTA

 TERAPEUTA OKUPAZIONALA 

FISIOTERAPEUTA

• SALBUESPENAK 

ERRETIRO PARTZIALA HARTUTA DUTEN LANGILEAK

LANPOSTUAREN EGOKITZAPENA ONARTUTA DUTEN LANGILEAK



PROZESUA HASI AURRETIK

• BERRITZEGUNEAN BILERA – EKAINAK 10

Telematikoa

Goizez (posiblea denean)

• LANPOSTUAREN EGOKITZAPENA ONARTUA DUTEN LANGILEEN ESLEIPENA – EKAINAK 9

Berritzegunean.

Langile finkoek ezin izango dute beste langile finko batzuek betetako lanposturik aukeratu, egokitzapena betetzen ez 
duen lanpostu librerik ez badago, salbu.

Bitarteko langileek edo mugagabe ez finkoek ezin izango dute betetako lanposturik aukeratu, egokitzapena betetzen 
duen lanposturik ez badago, salbu.

Berdinketa hausteko irizpideak: antzinatasuna Berritzegunean, antzinatasuna kolektiboan eta berdinketa hausteko 
letra.



1. FASEA - PERTSONAL FINKOA
1.1 EGONKORTZEA

EKAINAK 12 (9:00) – EKAINAK 15 (9:00)
EZAUGARRIAK

• Parte-hartzea ez da nahitaezkoa

• Ez da nahitaezkoa ikastetxeko plaza guztiak zerrendatzea

• Ez da nahitaezko lanposturik sortuko

• Guztiak hautatzen ez badira eta lanpostua esleitzen ez bada,

EZ SUPRIMITUA

• Guztiak hautatzen badira eta lanposturik esleitzen ez bada,

SUPRIMITUA

• Plaza bakarra badago, 1 jarriz hautatu behar

IRIZPIDEAK 

• Aurreko ikasturtean gaztelerazko behar 
bat betetzea

• Ikastetxean antzinatasuna

• Gela egonkorrean 2 urte

• Berritzegunean antzinatasuna

• Kolektiboan antzinatasuna

• Sarrera nota

• Hurrenkera alfabetikoa, indarrean 
dagoen letraren arabera



1. FASEA - PERTSONAL FINKOA
1.1 EZ EGONKORTZEA

EKAINAK 17 (9:00) – EKAINAK 18 (9:00)

PERTSONAL SUPRIMITUA EDO LEKUALDATUA

BORONDATEZ IKASTETXEZ ALDATU NAHI DUTENAK

BERRITZEGUNERA HELDU BERRI DEN PERTSONAL FINKOA

• Batera parte hartzen dute, baina beraien artean lehentasuna

• Batera egiten denez, ebazpen bakarra



1. FASEA - PERTSONAL FINKOA
1.2 EZ EGONKORTZEA

SUPRIMITUAK EDO LEKUALDATUAK
EZAUGARRIAK

• Egonkortze fase ondoren libre geratu diren 
beharrak eskuragarri

• Parte hartzen ez bada,

 NAHITAEZKO esleipena

• Behar guztiak izendatzen ez badira eta esleitu 
ezean,

NAHITAEZKO esleipena

IRIZPIDEAK
• Aurreko ikasturtean gaztelerazko 

behar bat betetzea

• 2 urte gela egonkorrean

• Berritzegunean antzinatasuna

• Kolektiboan antzinatasuna

• Sarbide nota

• Hurrenkera alfabetikoa, indarrean 
dagoen letraren arabera



1. FASEA - PERTSONAL FINKOA
1.2 EZ EGONKORTZEA

BORONDATEZ IKASTETXEZ ALDATZEN DU

EZAUGARRIAK

• Suprimituen fasearen ondoren libre geratu diren beharrak 
eskuragarri

• Eskaera egiteko unean, lanpostu libreak ez ditu ezagutuko

• Parte hartzen ez badu,

 NAHITAEZKO esleipena

• Behar guztiak izendatzen ez badira eta esleitu ezean,

NAHITAEZKO esleipena

IRIZPIDEAK
• Aurreko ikasturtean gaztelerazko 

behar bat betetzea

• Ikastetxean antzinatasuna

• 2 urte gela egonkorrean

• Berritzegunean antzinatasuna

• Kolektiboan antzinatasuna

• Sarbide nota

• Hurrenkera alfabetikoa, indarrean 
dagoen letraren arabera



1. FASEA - PERTSONAL FINKOA
1.2 EZ EGONKORTZEA

BERRITZEGUNERA HELDU BERRI DEN PERTSONAL FINKOA
(ikasturte honetan fase hau ez da gauzatuko)

EZAUGARRIAK

• Borondatez ikastetxez aldatu dutenen fasearen ondoren 
libre geratu diren beharrak eskuragarri

• Eskaera egiteko unean, lanpostu libreak ez ditu 
ezagutuko

• Parte hartzen ez badu,

 NAHITAEZKO esleipena

• Behar guztiak izendatzen ez badira eta esleitu ezean,

NAHITAEZKO esleipena

IRIZPIDEAK

• Aurreko ikasturtean 
gaztelerazko behar bat 
betetzea

• Kolektiboan antzinatasuna

• Sarbide nota

• Hurrenkera alfabetikoa, 
indarrean dagoen letraren 
arabera



2. FASEA - PERSONAL EZ FINKOA
2.1 EGONKORTZEA

EKAINAK 22 (9:00) – EKAINAK 23 (9:00)
EZAUGARRIAK

• Parte-hartzea ez da nahitaezkoa

• Ez da nahitaezkoa ikastetxeko plaza guztiak zerrendatzea

• Ez da nahitaezko lanposturik sortuko
• Guztiak hautatzen ez badira eta lanpostua esleitzen ez bada,

EZ SUPRIMITUA
• Guztiak hautatzen badira eta lanposturik esleitzen ez bada,

SUPRIMITUA

• Plaza bakarra badago, 1 jarriz hautatu behar

IRIZPIDEAK 

• Ikastetxean antzinatasuna

• 2 urte gela egonkorrean

• Berritzegunean 
antzinatasuna

• Kolektiboan antzinatasuna

• Hurrenkera alfabetikoa, 
indarrean dagoen letraren 
arabera



2. FASEA - PERTSONAL EZ FINKOA
2.2 EZ EGONKORTZEA

EKAINAK 25 (9:00) – EKAINAK 26 (9:00)

PERTSONAL SUPRIMITUA EDO LEKUALDATUA

BORONDATEZ IKASTETXEZ ALDATU NAHI DUTENAK

• Batera parte hartzen dute, baina beraien artean lehentasuna

• Batera egiten denez, ebazpen bakarra



2. FASEA - PERTSONAL EZ FINKOA
2.2 EZ EGONKORTZEA

SUPRIMITUAK EDO LEKUALDATUAK
EZAUGARRIAK

• Egonkortze fase ondoren libre geratu diren beharrak 
eskuragarri

• Parte hartzen ez bada,

 NAHITAEZKO esleipena

• Behar guztiak izendatzen ez badira eta esleitu ezean,

NAHITAEZKO esleipena

IRIZPIDEAK

• 2 urte gela egonkorrean

• Berritzegunean antzinatasuna

• Kolektiboan antzinatasuna

• Hurrenkera alfabetikoa, 
indarrean dagoen letraren 
arabera



2. FASEA - PERTSONAL EZ FINKOA
2.2 EZ EGONKORTZEA

BORONDATEZ IKASTETXEZ ALDATZEN DU

EZAUGARRIAK

• Suprimituen fasearen ondoren libre geratu diren beharrak 
eskuragarri

• Eskaera egiteko unean, lanpostu libreak ez ditu ezagutuko

• Parte hartzen ez badu,

 NAHITAEZKO esleipena

• Behar guztiak izendatzen ez badira eta esleitu ezean,

NAHITAEZKO esleipena

IRIZPIDEAK

• Ikastetxean antzinatasuna

• 2 urte gela egonkorrean

• Berritzegunean antzinatasuna

• Kolektiboan antzinatasuna

• Sarbide nota

• Hurrenkera alfabetikoa, 
indarrean dagoen letraren 
arabera



ESKAERA

• www.irakasle.eus

• Eskabidean sartuta, epeak irauten duen bitartean aldaketak egiteko 
aukera

• Eskabidea zirriborro formatuan inprimatu ahal izango da

• Eskaera automatikoki itxiko da epea amaitzen denean

• Itxi aurreko azken aldaketa kontuan hartuko da

• Erregistratutako eskaera inprimatu ahal izango da

http://www.irakasle.eus/


KONTUAN HARTZEKO DATAK
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