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1 Zer da Ordezkagunea?
Hezkuntza Sailak hautagaien eskura jarriko dituen komunikazio guztiak, informazioa eta
aplikazioetarako sarbideak multzokatuko dituen plataforma berria da Ordezkagunea.
Hasierako aldian, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetako lanpostu hutsak estaltzeko
eskaerak telematikoki kudeatzea ahalbidetuko duen sistema berri bat jarriko du Ordezkaguneak
hautagaien eskura.
Etorkizunean, gaur egun Irakasle plataforman sartuta eta hautagaiei zuzendurik dauden funtzio
guztiak, informazio-sistemetarako sarbideak, informazioak eta komunikazioak (birbaremazioa eta
abar) biltzen eta multzokatzen joango da atari berri hori (zeina Ikasgunean sartuko den), plataforma
berria kolektibo horri bakarrik bideratuta egon dadin.
Esan den moduan, hasiera batean funtzio gehiagorekin aterako plataforma berria, hala nola hauekin:
1. Oinarrizko datu pertsonalak berrikustea/eguneratzea/biltzea:
a. Harremanetan jartzeko datuak, saila telematikoki komunikatu ahal izan dadin hautagaiekin
(posta elektronikoz eta mugikorrez).
b. Zenbaitetan, hautagaiaren ohiko helbidea berrikusi/eguneratu/kodetuko da, kodetze eta
geolokalizatze aldera, sistemak hautagaiaren ohiko helbidetik Euskal Autonomia Erkidegoko
edozein ikastetxe publikotarainoko distantzia kalkulatu ahal izan dezan (kilometrotan),
beharrezkoa denean.
c. Atal honetan jasotzen diren datuen berrikuspena eta eguneraketa aplikazio berrian
baliozkotu beharko dira, nahitaez.

2. Ikastetxe publikoetako lanpostu hutsak estaltzeko kudeaketa.
Aurreikuspenen arabera, honako jarduera hauek hartuko ditu:
a. Ikastetxe publikoetako lanpostu hutsak estaltzeko eskaintza eta lanpostu horien ezaugarriak
egunero kontsultatzeko aukera ematea
b. Hautagaiari eskaintzaren barruan estali nahi dituen lanpostu hutsak eskatzeko eta eskaerak
lehenesteko aukera ematea
c. Hezkuntza Sailera lanpostu hutsen eskaera bidaltzea
d. Sailak egunero egiten dituen esleipenetara sartzea eta, gehigarri moduan,
e. Jakinarazpena bitarteko hauen bidez jasotzea: posta elektronikoa, SMSa edo
telefonoa/Smartphonea

Hori dela eta, oso garrantzitsua da hautagaien datu zuzen eta frogagarriak edukitzea. Hortaz,
hautagai guztiek nahitaez sartu behar dute ORDEZKAGUNEA aplikazio berrira eta beren datu
pertsonalak baliozkotu. (Telefono-zenbakia, helbide elektronikoa eta etxebizitzaren helbidea).
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2 Identifikazioa
Honako hau da orrialdera sartzeko web-helbidea: https://ordezkagunea.euskadi.eus

Atarira sartu ahal izateko, erabiltzailea identifikatu behar da, erabiltzaile-izenaren eta pasahitzaren
bidez. Hor, gaur egungo “Irakasle” plataformako erabiltzaile berbera (NANa) eta pasahitz berbera
erabili behar dira.
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2.1 Pasahitza ahaztu dut
Pasahitza ahaztu badugu, “pasahitza ahaztu duzu” esteka klikatu beharko dugu

Eta pantaila honetara eramango gaitu:
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Bertan, datu hauek sartu behar dira:
[1] Agiri mota aukeratu (NANa edo AIZ)
[2] Adierazitako agiriaren zenbakia
[3] Adierazitako agiriaren iraungitze-data
[4] Jaiotze-data

Adierazitako egiaztapen-testua sartu behar
da [5], eta aukera hau klikatu: “Baieztatzen
dut eman ditudan datuak benetakoak direla”
[6].
Klikatu “Jarraitu” [7], eta, minutu batzuen
buruan, pasahitz berria bidaliko da helbide
elektronikora; halaber, SMS bat bidaliko da
Irakaslegunean adierazitako mugikorrera.
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3 Ordezkagunea – Aukerak
Sistemara sartzen diren pertsonak une oro sartu ahal izango dira “Nire datuak” atalera edo lanpostu
hutsak bilatzeko atalera (goialdeko eskuineko menutik). Menu horretatik, era berean, sisteman
hasitako saioa amai daiteke.
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4 Nire datuak
Atal honetan, ikastetxeetako lanpostu hutsak estaltzeko eskaintzara sartzeko behar diren datu
pertsonalak eguneratu/osatu ahalko dira.
Saioa hastean, orrialde honetara sartuko zara. Bada, orrialdea berrikusi beharko da, eta pertsona
identifikatuari falta zaizkion datuak sartu.
Orrialdea bi bloketan banatuta dago: datu pertsonalak eta helbide-datuak. Datu pertsonalen atala
edozein unetan aldatu ahalko da; helbide-datuen atalarekin, ordea, ez da berdin izango, askotan
datuok baliozkotuta egongo direlako eta ez delako harremanetarako datuak baieztatu/eguneratu
besterik egin beharko (egoera hori erraz identifikatuko da, helbidearen sekzioa gris egongo delako,
ezer aldatzeko aukerarik eman gabe).

Helbidea aldatu nahi duten eta plataformatik aldatu ezin duten pertsonek harremanetan jarri beharko
dute Hezkuntza Ordezkaritzarekin, helbide berria baieztatzeko/justifikatzeko.
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4.1 Erregistroko datuak aldatzea
Datu pertsonalen atalean, telefono-zenbaki bat eta helbide elektroniko bat sartu behar
dira.
Lau telefono-zenbakietatik batek gutxienez telefono mugikorrarena izan beharko du,
kontuan hartuta sistemak mugikortzat hartzen duela 6tik edo 7tik hasten den edozein
zenbaki. Datuok edozein unetan aldatu ahalko dira.
Izan gogoan sistemak hautagaiari jakinarazpenak bidaltzeko erabiliko dituela helbide
elektronikoa eta mugikorraren zenbakia.
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4.2 Helbidea baliozkotzea
Helbidearen atala edita dezaketen hautagai guztiek (hau da, atala zuri duten eta datuak
sartu eta alda ditzaketen guztiek) halaxe egin beharko dute, eta baliozkotu.

“Jarraitu” botoia sakatzean, mapa bat agertuko da, eta sartutako helbidearen kokapena
identifikatuko.
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Adierazitako kokapena zuzena bada, “Helbidea balidatu eta datuak gorde” klikatu
beharko da [1]. Okerra bada, ordea, “Atzera bueltatu” [2] sakatu beharko da, eta helbidea
zuzen bete. Helbide zuzena aurkitzen ez bada, “Ez dut nire kalea edo nire ataria aurkitzen”
sakatu beharko da, eta helbidea eskuz gehitu.

Kontuan hartu behar da helbidearen datuak baliozkotzen direnean ezingo direla modu
horretan aldatu. Datuok aldatu nahi badira, Ordezkaritzara jo beharko da.
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4.3 Lan egoeraren historikoa
Atal honetan lan egoera aldaketen historikoa ikusi ahalko da.
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5 Lanpostu hutsak kudeatzea
5.1 Lanpostu hutsen bilatzailea
Lanpostu hutsen eskaera egiteko ezarrita dagoen ordutegitik kanpo sartzen bagara zerbitzura,
honako pantaila hau ikusiko dugu:

Gainera, hautagai gisa, hurrengo egunerako lanpostu hutsak aukeratzeko modua emango diguten
baldintzak bete beharko ditugu (sisteman lanerako moduan egonda).

5.1.1 Lanpostu hutsen atala
Ezarritako ordutegiaren barruan sartzen bagara, lanpostu hutsak bilatu ahal izango ditugu hiru
irizpide hauek erabilita:

-

Lurraldea
Zerrenda
Hizkuntza-eskakizuna
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Bilaketa egitean, sartu dugun irizpidea betetzen duten lanpostu hutsen zerrenda agertuko da.
Ezinbestekoa da gutxienez bilaketa-irizpide bat ezartzea:

“Bilatzailea erakutsi” botoia sakatuta, berriro ere
aurreko leihora joko dugu.

Aukera bakoitzak plaza zehazten du, datu hauekin:

[1] Ikastetxearen izena eta kokapena
[2] Lanpostu hutsaren kodea
[3] Informazio gehiago
[4] Ordezkapenaren hasiera- eta amaiera-data
[5] Ordezkapen mota
[6] Hizkuntza-eskakizuna
[7] Lanaldi mota
[8] Lanaldiaren ehunekoa (lanaldi osoa ez bada)
[9] Ezaugarri espezifikoak
[10] Aukeraketa
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IKURREN ESANAHIA
Frantsesa
Ingelesa
Alemana
Lanaldi osoa
Lanaldi partziala
Keinu-hizkuntza

Euskarako eskakizuna. 1HE,
2HE.

Oharrak

Informazio gehiago [3] ikurra sakatzean, leiho hau zabalduko da:
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Nahi ditugun lanpostu huts guztiak aukeratu ondoren, goiko laukian gehituko dira eta bi ekintza bete
ahal izango ditugu:
-

Eskaera egin
Aukeraketa ezabatu

Lanpostu hutsak aukeratzeko prozesuaren ostean, edozein unetan egin daiteke beste bilaketa bat,
eta lanpostu hutsak aurrez aukeratutakoei gehitu.
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5.2 Eskaerak
Egindako eskaerak “Eskaerak” erlaitzean pilatuko dira.

Eskaeren atalean, honako informazio hau agertuko da:

1.
“BEHIN BETIKO eskaera bidali” sakatu arte
eskaera ez dela egingo dioen oharra.
2.
Menu zabalgarria sakatuta, adierazitako
helbidetik 50 kilometrora baino gehiagora dauden
lanaldi murriztuko lanpostu hutsak bete nahi diren
ala ez zehaztu beharko da.
3.
Aukeratutako lanpostu hutsak. Aukeratutako
lanpostu huts bakoitzaren ezkerrean bi botoi
erakutsiko dira:
Lanpostu hutsa ezabatu
Botoi hau lanpostu hutsak lehentasunen arabera
(goitik behera) ordenatzeko erabili behar da.
4.
Aukeraketa gorde behar da, eta gerora berriro
editatu ahal izango da. ESKAERA EZ DA GAUZATZEN
ARI.
5.
BEHIN BETIKO eskaera bidaltzeko botoia.

Behin betiko eskaera bidali aurretik, beste bilaketa-prozesu bat egin dezakegu berriro, eta lehendik
genituen lanpostu hutsei beste batzuk gehitu; postu berriak lehendik daudenen amaieran agertuko
dira, ordenatuta, eta erabiltzaileak nahieran ordenatu ahal izango ditu berriro.
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5.3 Esleipena
Esleipen-prozesutik aurrera, esleitutako lanpostu hutsa kontsultatu ahal izango da “Esleipena”
erlaitzean.
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6 Ordu-tarte interesgarriak
1. Lanpostu hutsak estaltzeko eguneroko eskaintza argitaratzeko ordua
eta Eskaerak egiteko ordutegia
Hautagaiek 13:30etatik 15:30etara bitartean egin ahal izango dituzte eskaerak.

2. Esleipena ikusteko ordutegia
Esleipena egunero 16:30etik aurrera egongo da ikusgai Ordezkagunean.
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7 Ohiko galderak

7.1 Informazio orokorra
7.1.1 Ikastetxeetako lanpostu hutsak betetzeko eskaerak kudeatuko
dituen sistema berria al da Ordezkagunea?

Bai, ikastetxeetako lanpostu hutsak betetzeko eskaerak telematikoki kudeatzeko sistema
baimendu berria izango da.

7.1.2 Ez al dut jasoko ikastetxeetako lanpostu hutsak betetzeko
deirik?
Oro har, ordezkaritzek hautagaiei ez diete gaur egungo eguneroko telefono-deirik egingo
ikastetxeetako lanpostu hutsak betetzeko; deialdiak Ordezkagunearen bidez egingo dira, baina,
salbuespen gisa, ordezkaritzek gaur egungo antzeko prozesuei jarrai diezaiekete, eta
telefono-deiak egin.

7.1.3 Ordezkagunera sartzeko datuak eta Irakaslera sartzeko gaur
egungoak berberak al dira?

Bai,

sartzeko datuak (erabiltzailea eta pasahitza) berberak dira. Eta, hortik, pasahitza
berreskura daiteke ahaztuz gero, eta Irakasle plataformako pasahitzarekin sinkronizatuta egongo
da.

7.1.4 Ordezkagunea soilik eskaerak kudeatzeko plataforma al da?

Ez. Ordezkagunea hautagaiei informazioa emateko sistema berria da, eta, bertan, gaur egun
Irakasle plataforman jasotzen diren hautagaientzako funtzio eta informazio guztiak bilduko
dira pixkanaka, harik eta 2019-2020ko lehen hiruhilekoan hautagaientzako informazio-atari
bakarra izan arte.

7.1.5 Zein gailu eta nabigatzailetan erabil daiteke Ordezkagunea?
Ordezkagunea ziurtatuta dago, eta gailu mugikorretan (Smartphoneak/tabletak) eta
ordenagailu pertsonaletan erabili ahal izango da, ohiko nabigatzaileetan (Chrome, Safari,
Firefox...) eta sistema eragile desberdinetan (Windows, Android, IOS, Macintohs, Linux, Chrome
Os…).
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7.2 Helbidea baliozkotzea eta harremanetarako datuak
eguneratzea

7.2.1 Nola baliozkotu dezaket nire helbidea?
Apirilaren 8tik aurrera, Ordezkaguneak aukera ematen du sistemak automatikoki
“geolokalizatu” ezin izan dituen hautagaien ohiko helbide guztiak baliozkotzeko; horretarako,
helbide guztiak kodetzen ditu, eta ohiko helbidearen koordenatu geografikoak kalkulatu
(latitudea eta longitudea). Halaber, jada eskuragarri ditu EAEko ikastetxeetako helbideak.
Baliozkotu gabe dauden helbideetarako, Ordezkaguneak helbidea baliozkotzeko eskatuko du
lehen aukera gisa (baita lanpostu hutsak estaltzeko eskaerak kudeatzeko aldian ere).

7.2.2 Helbide bat alda al dezaket baliozkotzeko prozesuan?

Bai. Sistemak helbidea baliozkotzeko eskatzen badit (hasieran), beste batekin aldatzeko
aukera emango dit hura baliozkotu aurretik.

7.2.3 Helbide bat alda al dezaket baliozkotu ondoren?

Ez. Sistemak automatikoki baliozkotutako helbide guztiak, edo Ordezkagunera sartu orduko
baliozkotutakoak, ezingo dira aldatu Ordezkagunearen bitartez. Hautagaiak helbidea aldatzeko
eskaera egin beharko du dagokion lurralde-ordezkaritzara deituta, eta ordezkaritzak eskatutako
dokumentazio gehigarria bidali, hala badagokio.

7.2.4 Zergatik baliozkotu behar dira helbideak?
Helbideak kodetzea eta geolokalizatzea beharrezkoa da; izan ere, zenbait prozesutan,
hautagaiaren ohiko helbidearen eta ikastetxearen helbidearen arteko distantzia
(errepidekoa) kalkulatu behar da (adibidez, lanaldi murriztuko ordezkapenen kasuan).
Salbu eta hautagaiak 50 kilometrora baino gehiagora dauden lanaldi murriztuko plazei uko
egiteko aukera zehazten badu, sistemak distantzia horretatik gorako lanpostu hutsak esleitu
ahal izango dizkio.

Horrenbestez, hautagaia lanpostuen aukeraketara SARTZEN EZ BADA eta 50 kilometrora baino
gehiagora dauden lanpostu hutsei berariaz uko egiten ez badie, sistemak ulertuko du mota
guztietako lanpostu hutsak bete ditzakeela.
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7.2.5 Nola kalkulatzen da distantzia?
Sistema gaur egun erabiltzen den berbera da; dena dela, ordezkaritzetako teknikariek distantzia
eskuz kalkulatu ordez, Google Mapsek horretarako eskura jartzen dituen zerbitzuak erabiltzen
dira.

7.2.6 Zein datu pertsonal eguneratu ahal ditut edo eguneratu behar
ditut?
Helbidea baliozkotzeko prozesuan edo edozein unetan, hautagaiak harremanetarako telefonozenbakiak eguneratu ahal ditu, eta gutxienez telefono mugikor bat eta helbide elektroniko bat
adierazi behar ditu nahitaez; bi datuok hautagaiei eguneroko esleipenaren berri emateko
erabiliko dira.
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7.3 Eskaerak kudeatzeko edo lanpostu hutsak esleitzeko
prozesua
7.3.1 Egunero argitaratuko al dira ikastetxeen beharrak estaltzeko
lanpostu hutsak?

Bai. Ordezkaguneak egunero argitaratuko ditu ikastetxeetan estali behar diren plaza guztiak,
ikastetxearen datuekin eta lanpostu bakoitzaren ezaugarriekin batera, hautagaiek euren
interesekoak diren lanpostuak eskatu ahal izan ditzaten.

7.3.2 Komenigarria al da lanpostu-eskaerak egunero egiteko aukera
hautatzea?

Bai. Ordezkaguneak egunero argitaratuko ditu lanpostu huts guztiak, eta nahitaezkoa izan
ez arren, komeni da hautagaiak atarira sartzea eta euren interesekoak diren eskaerak
egitea edo lehenestea;, izan ere, sistemak ahalegina egingo du lanpostu hutsak
zerrendetan dauden eta lanean hasteko prest dauden hautagai guztiekin estaltzeko, hau
da, une horretan ordezkapenik egiten ari ez diren edo indarreko lan-kontraturik ez duten
hautagaiekin (eskaera egin dutenekin nahiz egin ez dutenekin).

7.3.3 Eskaera egiten ez badut eta lanean hasteko moduan banago,
sistema niri lanpostu huts bat esleitzen saiatuko da?

Bai. Ordezkaguneak, baldin eta hautagai bat lanerako moduan badago eta eskaerarik egin ez
badu, hautagai hori Euskadiko edozein ikastetxetako lanpostu hutsak betetzeko hautagai gisa
hartuko du, betiere haren ezaugarrien arabera.

7.3.4 Eskaera bati gehitu al diezazkiot lanpostu hutsak estaltzeko
beste eskaera batzuk zirriborro gisa?

Bai. Hautagaiak edozein unetan osatu ahalko du zirriborro moduan (bidali gabe) dagoen
eskaera bat, bere interesekoa baldin bada, nahi dituen aukera berriak gehituta; aukera berri
horiek lehendik daudenen atzetik jarriko dira, eta eskatzaileak nahieran antolatu ahal izango ditu
berriro.

7.3.5 Eskaera nire nahiekin bat datorrela ziurtatu behar dut bidali
aurretik?

Bai. Ezinbestekoa da eskatzaileak interes handieneko lanpostu hutsak eta haien hurrenkera
berrikustea eskaera bidali aurretik; izan ere, eskaera ezin izango da bidali ondoren aldatu.
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7.3.6 Alda al dezaket bidalita dagoen eskaera bat?

Ez. Bidalita dauden eskaerak ezin dira aldatu.
7.3.7 Eska al ditzaket 50 kilometrora baino gehiagora dauden
lanpostu hutsak, nahiz eta aukera horri modu orokorrean uko
egin diodan?

Bai.

Modu orokorrean uko egin arren, eskatzaileak aukeraketan 50 kilometrora baino
gehiagora dagoen lanaldi murriztuko lanpostu huts bat sartzen badu (berariaz), aukeraketa hori
baliozkoa izango da, eskatzaileak berariaz hautatu duelako.

7.3.8 50 kilometrora baino gehiagora dauden lanpostu hutsak
betetzeko aukera gaitzen edo desgaitzen badut, aukera hori
mantendu egingo al da beste aldaketaren bat egin arte?

Bai. Baldin eta hautagaiak 50 kilometrora baino gehiagora dauden lanpostu hutsak onartzeko
aukera markatzen edo desmarkatzen badu, sistemak aukeraketa mantenduko du harik eta
hautagaiak aukera aldatzen duen arte (gaitzen edo desgaitzen duen arte).

7.3.9 Zer ordu-tartetan egin daitezke eskaerak?
Horretarako ordu-tartea dokumentu honetako 6. atalean (“Ordu-tarte interesgarriak”) zehazten
dena da.

7.3.10 Zer gertatzen da zirriborro moduan dagoen eskaera bat
bidaltzen ez badut?
Eskaera ez da prozesatuko, eta, nahiz eta sisteman gordeta egon, ez du inolako ondoriorik
izango; sistemak ekintzarik egin izan ez balitz bezala jokatuko du.

7.3.11 Zer gertatzen da eskaera dagokion ordu-tartea amaitu ondoren
bidaltzen badut?
Eskaera bidaltzeko botoia epemuga igaro ondoren sakatzen bada, eskaera ez da bidaliko eta,
beraz, ez da baliozkoa izango. Horregatik, ordu-tarteak kontuan izan behar dira.

7.3.12 Zer ordu-tartetan egin daitezke eskaerak?
Horretarako ordu-tartea dokumentu honetako 6. atalean (“Ordu-tarte interesgarriak”) zehazten
dena da.

24. orrialdea

7.3.13 Eguneroko esleipena kontsultatu behar dut Ordezkagunean?

Bai. Sailaren zerrendetan lanerako moduan agertzen bada, hautagaiak egunero sistemara
sartu beharko du nahitaez, egun horretan eskainitako lanpostu huts bat estaltzeko esleipenik
egin dioten egiaztatzeko.

7.3.14 Ordezkagunearen esleipenean lanpostu huts bat esleitzen
badidate, jasoko al dut jakinarazpenik?

Bai.

Lanpostu huts bat esleitzen badiote, hautagaiak jakinarazpen bat jasoko du posta
elektronikoz eta SMS bidez. Dena dela, kontuan hartu behar da jakinarazpena ez jasotzeak
hautagaia ez duela salbuesten Ordezkagunera sartu eta esleipena egiaztatzetik eta
hurrengo egunean ikastetxera joan eta esleitutako lanpostua betetzetik; izan ere, gerta
daiteke aldaketa ez iristea edo berandu iristea, sailari ez dagozkion arrazoiengatik.

7.3.15 Zer gertatzen da lanpostu bat esleitu eta ikastetxera joaten ez
banaiz?
Hautagai bat esleipena betetzera joaten ez bada eta horren justifikaziorik aurkezten ez badu,
zerrendetatik kanporatua izan daiteke, araudiari jarraikiz.

7.3.16 Zergatik da garrantzitsua Ordezkaritzari lanerako moduan ez
nagoela jakinaraztea?
Garrantzitsua da ordezkapen-zerrendetan dauden guztiek dagokien ordezkaritzari aurrez eta
lehenbailehen jakinaraztea ez daudela lanerako moduan (lan-kontratua, gaixotasuna...),
sistemak lanerako moduan daudenen poltsan kontuan har ez ditzan eguneroko esleipena
egitean.

25. orrialdea

