
LANGILE FINKOEN, 
BAKANTEDUNEN ETA 

MUGAGABE EZ FINKOEN 
ESLEIPEN TELEMATIKOA



PARTE HARTZAILEAK

• KONTRATU MOTA

FINKOA – BAKANTEA (LEP) – MUGAGABE EZ FINKOA

• BERRITZEGUNEAri ATXIKITUTA

HEZKUNTZA LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK

 OKUPAZIO TERAPEUTAK

FISIOTERAPEUTAK

• SALBUESPENAK 

ERRETIRO PARTZIALA HARTUTA DUTEN LANGILEAK

LANPOSTUAREN EGOKITZAPENA ONARTUTA DUTEN LANGILEAK



PROZESUA HASI AURRETIK

• BERRITZEGUNEAN BILERA (adostasuna lortuz gero, esleipena amaitutzat)

Nahitaezko parte-hartzea (arratsaldean izango da eta ekainean konpentsatuko da)

Maiatzak 3 (B10 Berritzegunea) Maiatzak 4 (gainerako Berritzeguneak) Maiatzak 5 (A02 Berritzegunea)

• LANPOSTUAREN EGOKITZAPENA ONARTUA DUTEN LANGILEEN ESLEIPENA – MAIATZAK 3

• Berrritzegune berdinean: lehenik eta behin, ikasturte honetan beharra prestatzen egon den edo ikasturte honetan hutsik 
dauden beharren edota mugagabe ez finko edo bakantedunek betetzen dituzten beharren artean aukeratu ahal izango du 
(betiere  lanpostua bere egokitzapenarekin bat badator). Lanposturik ez balego edota egokitzapenarekin bat ez datorren 
lanposturik ez balego, pertsonal finkoak betetzen dituen lanpostuen artean aukeratu ahal izango du. Berdinketa kasuko 
irizpideak: Berritzegunean antzinatasuna, kolektiboan antzinatasuna, sarbide nota eta berdinketa hausteko indarrean dagoen 
letra (G).

Berritzegune ezberdinean: pertsonal finkoaren, bakantedunen edota mugagabe ez finkoen zentroen esleipenaren ondoren 
egingo da, betiere beren bizilekuari dagokion Berritzegunean zerbitzuak emateko lanpostu egokitzapena onartuta badute.

 



1. FASEA - PERTSONAL FINKOA
1.1 EGONKORTZEA

MAIATZAK 9 (9:00) – MAIATZAK 10 (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, hautatu beharra dago

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 (G)



1. FASEA - PERTSONAL 
FINKOA

1.2 EZ EGONKORTZEA
MAIATZAK 12 (9:00) – MAIATZAK 13 (9:00)

PERTSONAL SUPRIMITUA EDO LEKUALDATUA

BORONDATEZ IKASTETXEZ ALDATU NAHI DUTENAK

BERRITZEGUNERA HELDU BERRI DEN PERTSONAL FINKOA

• Batera parte hartzen dute goiko zerrendaren hurrenkera errespetatuz

• Batera egiten denez, ebazpen bakarra



1. FASEA - PERTSONAL FINKOA
1.2 EZ EGONKORTZEA

SUPRIMITUAK EDO LEKUALDATUAK
EZAUGARRIAK

• Egonkortze fasearen 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 (G)



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 dira ezagutuko

• Parte hartzen ez bada,

 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 (G)



1. FASEA - PERTSONAL FINKOA
1.2 EZ EGONKORTZEA

BERRITZEGUNERA HELDU BERRI DEN PERTSONAL FINKOA

EZAUGARRIAK

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

• Eskaera egiteko unean, lanpostu libreak ez dira ezagutuko

• Parte hartzen ez bada,

 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 (G)



2. FASEA - PERSONAL EZ FINKOA
2.1 EGONKORTZEA

MAIATZAK 17 (9:00) – MAIATZAK 18 (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 

IRIZPIDEAK 

• Ikastetxean antzinatasuna

• 2 urte gela egonkorrean

• Berritzegunean antzinatasuna

• Kolektiboan antzinatasuna

• Hurrenkera alfabetikoa, 
indarrean dagoen letraren 
arabera (G)



2. FASEA - PERTSONAL EZ 
FINKOA

2.2 EZ EGONKORTZEA
MAIATZAK 20 (9:00) – MAIATZAK 23 (9:00)

PERTSONAL SUPRIMITUA EDO LEKUALDATUA

BORONDATEZ IKASTETXEZ ALDATU NAHI DUTENAK

• Batera parte hartzen dute goiko zerrendaren hurrenkera errespetatuz 

• Batera egiten denez, ebazpen bakarra



2. FASEA - PERTSONAL EZ FINKOA
2.2 EZ EGONKORTZEA

SUPRIMITUAK EDO LEKUALDATUAK
EZAUGARRIAK

• Egonkortze fasearen 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 (G)



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 dira ezagutuko

• Parte hartzen ez bada,

 NAHITAEZKO esleipena

• Behar guztiak izendatzen ez badira eta esleitu ezean,

NAHITAEZKO esleipena

IRIZPIDEAK

• Ikastetxean antzinatasuna

• 2 urte gela egonkorrean

• Berritzegunean antzinatasuna

• Kolektiboan antzinatasuna

• Hurrenkera alfabetikoa, 
indarrean dagoen letraren 
arabera (G)



ESKAERA

• Hezigunea

• 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 hartuko da kontuan

• Erregistratutako eskaera inprimatu ahal izango da

https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio


KONTUAN HARTZEKO DATAK
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