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EBAZPENA, 2022ko IRAILAREN 16koa, HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK
KUDEATZEKO ZUZENDARIARENA, IKASTETXE PUBLIKOETAN ORDEZKAPENAK
EGITEKO ZERRENDAK IREKITZEN DITUENA, HEZKUNTZA SAILBURUAREN
2020ko OTSAILAREN 18ko AGINDUAREN BIDEZ DEITUTAKO AUKERATZEPROZEDURA GAINDITU DUEN PERTSONALARENTZAT
Hezkuntzako sailburuaren 2020ko otsailaren 18ko aginduaren bidez aukeratze-prozedura deitu zen,
Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta horra iristeko eta Lanbide Heziketako
irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko. Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2022ko otsailaren
14ko ebazpenaren, aipatutako aukeratze-prozeduran lehiaketa-oposizioa gainditu zuten aukeratutako
izangaien behin betiko zerrendak argitara eman zituenaren, bidez eman zitzaion prozesu horri
amaiera.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko
aginduaren (2012-09-11ko EHAA) bere 18. artikuluan, eta ondorengo aldaketetan, xedatutakoaren
arabera, deitutako aukeratze-prozeduretako probak gainditu arren aukeratuta izan ez diren pertsonek
izango dute probak gainditu dituzten espezialitateko zerrenda batera sartzeko aukera.
Horretarako, deialdi espezifiko bat egin behar da, pertsona horiek zerrendara sartzeko aukera gauza
dezaten.
Horren arabera, eta otsailaren 23ko 71/2021 dekretuak, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta
funtzionala ezartzen dituenak, 10. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

Lehena.- Ikastetxe publikoetan ordezkapenak egiteko ordezkogaien zerrendak irekitzea
Hezkuntzako sailburuaren 2020ko otsailaren 18ko aginduaren bidez deitutako aukeratze-prozedura
gainditu duen baina prozedura horretan aukeratuta izan ez den pertsonalarentzat.

Bigarrena.- Prozesu horren bidez, lehen puntuan aipatutako pertsonalak gauzatu ahal izango du
probak gainditu dituen espezialitatean ordezkapenak egiteko zerrendara sartzeko aukera.

Hirugarrena.- Aukera hori gauzatu nahi dutenek ondorengo helbideetan bete beharko dituzte
eskaerak:
 https://hezigunea.euskadi.eus (sartu NAN/AIZ eta pasahitza) / Eremu pertsonala /
“Izapideak langileen sailarekin” eta “EPE probak gainditu dituztenak izangaien zerrendetan
sartzea“ loturan klik eginez.
 www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila / Lan-arloak / Langileak / HornikuntzaIrakasleak / Ordezkapenak egiteko ordezkogaiak / EPE 2020 gainditu dutenak ordezkoen
zerrenda sartzea / 2022-09-16 deialdia, eta https://hezigunea.euskadi.eus (sartu NAN/AIZ eta
pasahitza) estekan klik eginez.

Pasahitzik ez baduzu edo ez baduzu gogoratzen, https://hezigunea.euskadi.eus helbidean eskuratu
dezakezu, “Pasahitza lortzea (edo berreskuratzea)” estekan klik eginez.
Eskaera betetzean, nahi diren aukerak adierazi beharko dira, eman beharreko lurraldeari, lanaldi
motari eta hirueletasunari dagokionez.
On-line eskaera osorik bete ondoren, itxi beharko da, “Eskaera amaitu eta agiria sortu” atala
markatuz, ondo balidatuta eta erregistratuta gera dadin. Eskaera “Eskabidea amaitu eta agiria sortu”
atala markatuz ixten ez bada, eskaera ez dela aurkeztu joko da.
Ondoren, eskaeraren ordezkagiria eta “Agiriak entregatzeko“ izeneko inprimakia inprimatu ahal
izango dira. Azken agiri hori aurkeztu beharko duzu honako agiri hauekin batera:
-

-

-

-

Kidegoan sartzeko eskatutako tituluaren fotokopia, edo titulua lortzeko ikasketa guztiak
gainditu dituela eta titulua emateko eskubideak ordainduta dituela egiaztatzen duen
ziurtagiria. Ez dute horrelakorik aurkeztu behar hautaketa-prozesuan zehar dagoeneko
aurkeztu dutenek.
Prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa izatea egiaztatzen duen ziurtagiri edo tituluaren
fotokopia (2020ko otsailaren 18ko aginduaren 2.2.1 oinarria). Ez dute horrelakorik
aurkeztu behar hautaketa-prozesuan zehar dagoeneko aurkeztu dutenek.
Indarrean dagoen Nortasun-agiri nazionalaren fotokopia. Ez dute aurkeztu behar
barneratze-prozedura honetan esanbidezko adostasuna adierazi dutenek nortasun-datuak
kontsultatzeko; adostasuna “Agiriak entregatzeko” dokumentuan bertan egingo da,
dagokion laukian markatuz.
Zinpeko aitorpena edo agindua (“Agiriak entregatzeko” dokumentuan bertan egingo da).

Agiriak helbide hauetan aurkeztuko dira:
* Zuzenean - Ramiro Maeztu, 10 – Vitoria-Gasteiz
* Zuzenean - Andia, 13 - Donostia-San Sebastian
* Zuzenean - Gran Vía, 85 - Bilbao
edo urriaren 1eko 39/2015 legeak, Administrazio Publikoetako Administrazio Prozedura
Erkidearenak, 16.4 artikuluan adierazitako gainontzeko tokietan.

Laugarrena.- Adin Txikikoa Juridikoki Babesteari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 lege organikoko
13 artikuluaren 5 atalean xedatutakoaren arabera (haur eta nerabeak babesteko sistema aldatzen duen
uztailaren 28ko 26/2015 legearen bidez sartua), sexu-askatasunaren eta osotasunaren kontrako delituren
batengatik -sexu-erasoa eta abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa
eta sexu-esplotazioa, adingabeen galaraztea eta gizakien trafikoa sartzen dira delitu horietan-,
sententzia irmoaren bidez zigorrik jaso ez izana izango da adin txikikoekin ohiko kontaktua izatea
dakarten profesioetan aritzeko baldintza. Horretarako, sexu-gaizkileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri
negatibo bat aurkeztu beharko da, baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko, edo on-line eskabidean
erantzukizunpeko adierazpena bete beharko da, Hezkuntza Saila Sexu-delitugileen Erregistro
Zentralean datuak kontsultatu ahal izateko esanbidezko baimena ematen diona; horretarako,
“Adingabearen babesa” laukia markatu beharko da.

Ordezkogaiek, lanpostu bat betetzeko deitzen zaienean, ziurtagiri hori aurkeztu beharko dute edo Sailak
kontsulta egingo du (on-line eskaeran adierazpen arduratsua, datuak Sexu Delitu Egileen Erregistro
Zentralean kontsultatu ahal izateko berariazko baimena sartuko duena, bete badu). Adierazitako
delituengatik zigorra jaso badute edo aipatutako ziurtagiria aurkeztu ez badute (kontsultatzeko baimena
eman ezean), prozedura honetan parte hartzeagatik izan zitzaketen eskubide guztiak galduko dituzte.

Bosgarrena.- Probak gainditu dituen espezialitateko zerrendan, baliokidetasun berberarekin,
dagoenak ez du eskaera bete beharko.

Seigarrena.- 2022ko irailaren 19tik 23ra artekoa, biak barne, izango da eskaera bete eta
dokumentazioa aurkezteko epea.

Zazpigarrena- Zerrenda hau osatzen duten pertsonak aukeratze-prozesuan lortutako azken
puntuazioaren arabera izango dira ordenatuak.

Zortzigarrena.- Onartutakoen eta kanpoan utzitakoen behin-behineko ebazpena ondorengo
helbideetan emango da argitara:
 https://hezigunea.euskadi.eus (sartu NAN/AIZ eta pasahitza) / Eremu pertsonala / “Izapideak
langileen sailarekin” eta “EPE probak gainditu dituztenak izangaien zerrendetan sartzea“
loturan klik eginez.
 www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila / Lan-arloak / Langileak / HornikuntzaIrakasleak / Ordezkapenak egiteko ordezkogaiak / EPE 2020 gainditu dutenak ordezkoen
zerrenda sartzea / 2022-09-16 deialdia, eta https://hezigunea.euskadi.eus (sartu NAN/AIZ eta
pasahitza) estekan klik eginez
erreklamazioak egiteko bost laneguneko epe bat irekiko da.

Bederatzigarrena.- Erreklamazioak aztertu ondoren, behin-behineko ebazpenerako adierazitako
toki berean emango da onartutakoen eta kanpoan utzitakoen behin betiko ebazpena argitara.
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari gorako errekurtsoa jarri ahal izango zaio behin betiko
ebazpenaren kontra, hilabeteko epean, argitara eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Hamargarrena.- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 legea aplikatuko da, prozeduraren arloan ebazpen honetan arautzen ez diren gaietan.

ERREKURTSOAK

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 legeak, 121.
artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, gorako errekurtsoa jarri ahal izango zaio
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari ebazpen honen kontra, hilabeteko epean, argitara eman
eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
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