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H.1.- Egonkortasunerako eskubidea duten pertsonen behin-behineko zerrenda. 
Egonkortasunerako eskubidea duten pertsonen behin-behineko zerrenda, Hezkuntza 
Sailaren webgunean EZARRITAKO EGUTEGIAREN ARABERA argitaratuko den 2020ko 
ekainaren 1eko Aginduaren 23. artikuluaren arabera,  https://www.euskadi.eus/langile-
ikasturte-hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/ Eta Irakaslegunearen ingurunean. 
 
H.2.- Behin-behineko zerrendaren aurkako erreklamazioak aurkezteko epea. 
Egonkortzeko eskubidea duten pertsonen behin-behineko zerrendaren aurkako 
erreklamazioak aurkezteko epea Hezkuntza Sailaren webgunean 
(https://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/) eta 
irakaslegunean EZARRITAKO EGUTEGIAN dago jasota. 
 
Erreklamazioa dagokion lurralde-ordezkaritzan aurkeztu beharko da. 
 
 
H.3.- Egonkortasunerako eskubidea duten pertsonen behin betiko zerrenda. 
2021-2022 ikasturterako egonkortzeko eskubidea duten pertsonen behin betiko zerrenda 
Hezkuntza Sailaren webgunean (https://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-hasiera-
esleipena/web01-a3hklair/eu/) EZARRITAKO EGUTEGIAREN ARABERA argitaratuko da 
eta Irakaslegunearen inguruan. 
 
H.4.- Automatikoki egonkortutako pertsonen behin-behineko zerrenda. 
Automatikoki egonkortutako pertsonen behin-behineko zerrenda, 2020ko ekainaren 1eko 
Aginduaren arabera, Hezkuntza Sailaren webgunean ezarritako egutegiaren arabera 
argitaratuko da, Hezkuntza Sailaren webgunean:  
https://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/  
 
H.5.- Automatikoki egonkortutako pertsonen behin-behineko zerrendaren aurkako 
erreklamazioak aurkezteko epea. 
Automatikoki egonkortutako pertsonen behin-behineko zerrendaren aurkako erreklamazioak 
aurkezteko epea Hezkuntza Sailaren webgunean (https://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-
hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/) eta irakaslegunean ezarritako egutegian dago jasota. 
 
Erreklamazioak ikasturte-hasierako esleipen-aplikazioan eskuragarri dagoen estekaren 
bidez aurkeztuko dira. Aplikazio hori irakaslegunean dago. 
 
H.6.- Prozesuan eskainitako lanpostuen zerrenda. 
Esleitu beharreko lanpostuen zerrenda Hezkuntza Sailaren webgunean EZARRITAKO 
EGUTEGIAREN ARABERA argitaratuko da Hezkuntza Sailaren webgunean. 
https://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/ eta 
Irakaslegunearen inguruan. 
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H.7.- Egonkortzeko borondatezko prozesuko eta prozesu orokorreko lanpostuak 
eskatzeko epea. 
Lanpostuak eskatzeko epea Hezkuntza Sailaren webgunean EZARRITAKO 
EGUTEGIAREN ARABERAKOA da https://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-hasiera-
esleipena/web01-a3hklair/eu/  
 
H.8.- Borondatezko prozesuan eta prozesu orokorrean egonkortutako pertsonen 
behin-behineko ebazpena. 
Behin-behineko ebazpena Hezkuntza Sailaren webgunean 
(https://www.euskadi.eus/langile-ikasturte-hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/) eta 
Irakaslegunearen ingurunean EZARRITAKO EGUTEGIAREN ARABERA argitaratuko da. 
 
H.9.- Borondatezko egonkortzearen eta egonkortze orokorraren behin-behineko 
ebazpenaren aurkako erreklamazioak. 
 
Erreklamazioa ikasturte-hasierako esleipen-aplikazioan eskuragarri dagoen estekaren bidez 
aurkeztuko da. Aplikazio hori irakaslegunean dago. 
 
H.10.- Automatikoki nahiz borondatezko prozesuan eta prozesu orokorrean 
egonkortutako pertsonen behin betiko ebazpena. 
Behin betiko ebazpena Hezkuntza Sailaren webgunean (https://www.euskadi.eus/langile-
ikasturte-hasiera-esleipena/web01-a3hklair/eu/) eta Irakaslegunearen ingurunean 
EZARRITAKO EGUTEGIAREN ARABERA argitaratuko da. 
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