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1 Sarrera
Zentroen eskura jartzen diren funtzio berriak, IKASGUNEA plataformaren parte den
Irakaslegunea berritik eskura daitezke, goiko eskuinaldeko irakasleen profilaren bidez.

Behin Irakaslegunean sartuta (ikus dagokion gida), ezkerraldeko menuan kokatu beharko
gara "Ordezkapen kudeaketa" izeneko atalean. Aukera hau baimenduta daunenei
agertuko zaie.
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Atal honetatik ikastetxe publikoei Ordezkagunerako gaitu zaizkien funtzioetan sartu ahalko
dira. Zentruek GP- EIZU-n dituzten funtzio independiente eta osagarriak.

2 Prozesuak
Zentruentzako, GP-EIZUn orain dituzten funtzioetaz aparte, funtzio osagarriak
Ordezkagunean gaitu dira:

1. Lurralde ordezkaritzak izapidetu eta baimendu dituen lekuen ezagutza zehatza,
eguneroko eskaintzan sartzeko. Zentruek GP- EIZUtik egingo dituzten eskaerak
eta lurralde bakoitzeko ordezkaritzak, baimenak izapidetuko ditu ordu jakin
batera arte (sailak zentroei komunikatuta), bertatik zentroen eskaerak hurrengo
eguneko eskaintzan sartuko dira.
2. Egunero informazioa jakinarazpenen bitartez (emai, sms, ordezkagunea...) iritziko
zaio zuzendaritza taldeari (hurrengo egunerako ordezkapenen bat eskatu duten
zentruei), esleipenen bukaera denean, hurrengo egunean zentrura joan behar
den ordezkoaren datuak eskuragarri dituela adieraziz.
3. Bete beharreko lanpostu bakoitza betetzeko, esleitu zaizkien ordezkoen buruzko
informazioa.
4. Ordezkariarekin komunikatzeko aukerak (jakinarazpenak bidaltzea), zentroak
behar izanez gero.
5. Ordezkoa zentruan agertzen ez denean esleitutako lanpostu betetzeko, zerikusia
duen edozein gertakari eguneratzeko aukera.
Atal honek argitaratu diren lanpostuak ikusteko aukera ematen digu zentru jakin
baterako.Bere funtzionaltasuna segun eta ze momentutan egiten dugun, aldatu egingo
da.

-

-

Ordezkaguneko atariaren bidez izena emateko epea zabalik dagoenean
hautagaientzat (normalean 13:30etatik aurrera izaten da), zentruak sisteman
argitaratu diren lanpostuen eskaintza ikusi ahal izango du eta GP EIZU sistematik
sartu direnak izango dira.
Kontsulta adjudikazio egin den egunean eta hurrengo eguneko 11AM aurretik
egiten bada, atal honetako funtzionaltasuna osoa izango da.
Kontsulta beste edozein egunerako egiten bada, informazioa mugatuagoa izango
da, historikoa kontsultatzen egongo garelako.

Eskainitako lanpostuen kontsulta (egunekoa eta
historikoa)
Aukera honi esker zentruek eguneko eskaintzan irten diren edo irtengo diren lanpostuak
kontsultatu ahalko ditu. Defektuz gaurko data kargatuko da eta pertsonak iragazi ahalko du beste
egun batekin.
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Egutegiaren ikonoan klik egitean, eskainitako lanpostuen historikora sarbidea izango
duzu

Plaza bakoitzerako hurrengo datuak ikusiko dira:

-

Lanpostuaren izena.
Lanpostua isleitu dioten pertsona.
Esleitutako ordezkoa lanpostua betetzeko (esleipena egin bada).

I" informazio ikonoan klikatuta, eskainitako lapostuaren xehetasunak kontsultatu ahal izango dira,
baita lanpostua esleitu dioten ordezkoa. Eguneko esleipena bada, hautagaiaren posta
elektronikoan eta telefonoan ikusi ahalko da.

Eguneko esleipena
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Eguneko esleipenaren amaieran, zentruek Ordezkagunean kontsultatu ahalko dute
hurrengo egunerako eskaini diren lanpostuez gain, lanpostu bakoitzari eslaitutako
ordezkoak.
Gainera sistemak, jakinarazpena (posta elektronikoa, SMS) bidaliko dio zentruko
zuzendaritzari taldeari (zuzendaria, Ikasketa burua eta idazkaria), ordezkapenen
inguruko esleipen prozesua amaitu dela jakinaraziz, horretarako beharrezkoa da DAEan eta pertsona horientzat agertzea: posta elektronikoa eta telefonoa (ikasturte
honetarako sartuta). Telefonoa sartzea aukerakoa da.

Ordezkoarekin komunikazioa
Ordezkagunean esleipenak argitaratzen diren unetik aurrera eta hurrengo eguneko 11:
00ak arte, zentruek ordezkoari (horretarako gaitutako ikono baten bidez) jakinarazpen
bat bidali diezaiokete (posta elektronikoa, sms-a, Ordezkagunea ...).
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Gutunazalean klik egitean, hurrengo pantaila ikusiko da eta bertatik ordezkoarekin
kontaktuan jarri ahalko da.

Kontuan izan zentruak GP-EIZU aplikazioan sartutako, ordezkoa zentruan sartzeko
ordua, esleipenean agertuko zaiola hautagaiari, beraz, ez da beharrezkoa izango gai
honetarako komunikazio bat bidaltzea, baldin eta eskabidean agertzen bada.

Ordezkoa ez agertzea (Bildu eta delegaritzari
komunikazioa)
Ordezkagunean esleipenak argitaratzen diren unetik aurrera eta hurrengo eguneko 11:
00ak arte, zentruek esleitu zaion lanpostua betetzen agertu bada odezkoa ala ez markatu
ahalko dute.

Esta acción tiene los efectos siguientes:
1. Sistemari adierazten dio pertsona ez dela zentrura iritsi esleitutako
ordezkapena betetzeko,
2. Dagokion delegaritzara mezu bat bidaltzen da, gertaera horren berri
emanez,
3. Lanpostu hau markatzen du sisteman, dagokion kontratazio prozesua EIZUtik bidali ez dadin.
4. Hautagaia JUSTIFIKATU GABEKO UKO EGITEA egoeran jarriko du,
Página: 6

5. Beraz, ekintza honen ondoren, ez da delegaritzarekin harremanetan jarri
behar komunikaziorik egiteko, eta sistemak honela jarraituko du:
 Ordezkapena egun horretarako bakarrik bada, amaitutzat emango da,
 Ordezkapena egun bat baino gehiagotarako bada, sistemak hurrengo
mezua bidaliko du:

Eta horrela jarraituko da




Bai: Hurrengo egunean berriro ere lanpostua argitaratuko da eta
ordezkoa ez dela agertu markatzen da.
Ez: Ez da lanpostu hori hurrengo eguneko eskaintzan argitaratuko eta
ordezkoa ez dela agertu markatzen da.
Ezeztatu: Ez da lanpostu hori hurrengo eguneko eskaintzan
argitaratuko eta ordezkoa ez dela agertu ez da markatzen.

Baldin eta "ordezkoa ez bada agertzen", noiz jarri behar da zentrua
delegaritzarekin harremanetan?
Zentruak Ordezkagunean 11:00ak baino lehen ezin izan badute intzidentzia
markatu.
11.00ak baino lehen zentruek ezin izanbadute markatu intzidentzia, zentruak
premiaz jakinarazi beharko dio delegaritzari, beraiek kontratazio bertan behera
uzteko neurriak har ditzan.
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