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IRAKASLEEN ETA LAN-LEGEPEKO HEZKUNTZA-PERTSONALAREN ASISTENTZIA-
PARTEA 

 

 
 
EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako irakaskuntza- eta hezkuntza-pertsonalaren 
hutsegiteak erregistratzeko asmoz diseinatu da “asistentzia-parteak “ aplikazioa. Lanuztearen/grebaren 
kasuan intzidentzia jakinarazteko erabiliko da aplikazio hau berau, baita lanuztea edo greba egin duen 
pertsonalaren izen-zerrenda egiteko ere. 
 
“Asistentzia-parteak “ aplikazioak “ordutegien taulak (EED) “ eta “eskola-egutegia “ aplikazioekin dute 
zerikusia. Horregatik, inportantea da bi aplikazioak behar bezala bete izana. Aplikazio horiek “asistentzia-
partea “ egiteko informazioa emango digute eta partea betetzea errazagoa izango da. 
 
Aplikazio horrek, beste aplikazio batzuen antzerako formatua duenak, aukera hauek ditu: 

 
Ematen du hutsegiteen hileroko eta metatutako parteen zerrenda desberdinak lortzeko aukera, 
baita hileroko parteak ireki eta balidatzeko prozesuak gauzatzea ere.  

 
 
Ikastetxeko irakaskuntza- eta hezkuntza-pertsonalaren zerrenda gaurkotzen du, izena, kargua 
eta lanaldi mota adieraziz. Ikasturte honetan ikastetxetik pasa izan den pertsonal guztia aipatu 
behar da.  

 
Geldialdi edo greba bat egin duen pertsonala jakinarazteko erabiliko da. 
 
 

Ematen du ikastetxeko irakaskuntza- eta hezkuntza-pertsonalaren hutsegiteak gaurkotu eta 
bistaratzeko aukera. 
 
  
Ematen du aurreko ikasturteen datuak bistaratzeko aukera. 
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1. HASIERA ETA FUNTZIONAMENDUAREN ESKEMA OROKORRA. 
 

Aplikazio hau erabiltzen hasteko, irekitzeko prozesua gauzatzen hasi behar da. Prozesu hau automatikoki 
egingo da, “ordutegien taulak (EED)” aplikazioaren “karguen ordainsaria “ri buruzko atala ixten denean. 
Izan ere, “Ordutegien taulak (EED) “ aplikaziotik kopiatuko dira aplikazio hau behar duen ikastetxeko 
pertsonalaren datuak. 
 
Une horretatik aurrera irailetik aurrera asistentzia-hutsegiteak sartzeko operatiboa izango da aplikazioa eta 
funtzionatzeko eskema orokorra hau izango da: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ikastetxearen eginkizunak 

Ikuskaritzaren eginkizunak 

Lanuzte/Greba proposamena e-
mailez helearaztea konbokatutako 

ikastetxeei 

Lanuzte/Greba jarraitzen duen 
langileria eta eragindako zerbitzuak 

zehaztea 

Lanuzte/grebaren itxiera 

Lanuzte/Greba partea inprimatzea 
eta Ikuskaritzara igortzea 

Ikastetxeetako Lanuzte/Greba 
parteak jasotzea eta ikuskatzea 

Lanuzte/Greba parteen 
Ikuskaritzaren itxiera 

Lanuzte/Greba  zehaztea 

IKASTETXE PUBLIKO ETA 
PRIBATUEN LANUZTE ETA 

GREBEN PARTEAK 

IKASTETXE PUBLIKOETAKO 
HILABETEROKO BERTARATZE 

PARTEAK 

Urteko irekiera eta hasierako 
hilabetearen zehaztapena 

Hilabeteko hutsegiteen sarrera 

Hilabeteko hutsegiteen itsiera 

Hutsegite parteak inprimatzea eta 
Ikuskaritzari igortzea 

Ikastetxeetako hutsegite parteak 
jasotzea eta ikuskatzea 

Hilabeteko hutsegite parteen 
Ikuskaritzaren itxiera eta hurrengo 

hilabetearen irekiera 
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2. PERTSONALA 
 

“Pertsonala “ aukeraren bidez ikastetxeko irakaskuntza- eta hezkuntza-pertsonal guztiaren 
zerrenda gaurkotuko dugu. Agertzen diren datuak “ordutegien taulak (EED)” aplikaziotik 
automatikoki inportatzen direnak dira, “karguen ordainsaria “ itxi eta gero. 

 
Asistentzia-hutsegiteak sartzen hasi aurretik, ikastetxeko irakaskuntza- eta hezkuntza-pertsonalaren 
zerrenda osorik dagoen eta “karguari “ eta “lanaldi motari “ buruzko datuak behar bezala bete diren 
egiaztatu behar da. 
 
Aukera hau erabiltzean lehen pantaila bat agertzen da, ikastetxeko irakaskuntza- eta hezkuntza-
pertsonala selekzionatzeko edo altan emateko filtro gisa balio duena. Eremurik bete ezean, semaforo 
berdean klik eginez pertsonal guztiaren zerrenda osoa agertuko da. 
 

 
 
Aukera hau erabiliz selekzionatutako pertsonalarena bezalako alta bat gertatzen da eta han 
zuriz dauden laukiak beteko ditugu: 

 

  
 
 Pantailan agertzen den pertsonalaren zerrendaren elementu bat selekzionatu ondoren, 

aukera horrekin aldatu ahal dira “karguari “ eta “lanaldi motari “ buruzko haren datuak. 
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3. ASISTENTZIA-PARTEAK 
 
Aukera horren bidez erantsi edo aldatu ahal ditugu pantailan agertzen den zerrendan 
aukeratutako pertsonaren asistentzia-hutsegiteak. 
 

 
 
Inolako eremurik bete ezean, semaforo berdean klik eginez selekzionatutako pertsonal guztiaren zerrenda 
osoa agertuko da. 

 
 
Denak erakutsiko dira, ikastetxean gaur dauden edo ez dauden kontuan hartu gabe, guztiak pasa baitira 
ikastetxetik: 

- Zuriz: pertsonalean emandako alta. 
- Alta:  ikastetxeak emandako alta. 
- Baja:  pertsonalean emandako baja. 

 
Beste irakasleren baten ordezkapena izan duten irakasleek ordezko irakasle bakoitza indexatuta izango 
dute, hutsegitea hasi eta bukatu zen datak adieraziz. Halaber, ordezko irakasleak indexatu gabeko 
zerrendan ere agertuko dira, haien balizko asistentzia-hutsegiteak sartu ahal izateko. 
 
3.1. Irakasle baten hutsegiteen hileroko kontsulta. 
 
Irakasle bat selekzionatu ondoren, hau bezalako pantaila bat agertuko zaigu: 
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 Aukera honi esker ematen zaigu hutsegiteak bistaratu eta aldatzeko aukera. 
 

 Aukera honi esker ematen zaigu beste hutsegite bat altan emateko aukera. 
 

 Goikoei esker irakaslez aldatu ahal da eta behekoei esker hilabetez. 
 
Irakaslearen datuak dituen idazpuru bat agertzen da pantailaren goiko aldean. 
 
Goiko botoiak hauek dira: 

- Altaren botoia: bakarrik hilabetea itxita ez dagoenean egongo da gaitua. 
- Erregistroen arteko mugitzeko botoiak: zerrendako irakasle batengatik beste batengana mugituko 

gaituzte. 
- Irteteko botoia: irakasleen zerrendara itzuliko da. 

 
Hutsegite baten xehetasunera iristeko, arrazoiaren lokarri azpimarratuan klik egingo dugu. Kontsultan, 
hutsegite horri lotutako egun guztiak emango ditugu argitara. 
 
3.2. Irakasle baten beste hutsegite baten alta. 
 

 
 
Hasieran itzalen bidez nabarmenduta agertzen dira dagoeneko hutsegiteren bat (egun osokoa: berdea, edo 
egun osatugabea: gorria) esleituta duten laukiak. Markatuta dauden arren, lauki horiek berriro beste 
hutsegite baterako selekzionatu ahal izango dira. 
 
Osatu gabeko bi  hutsegite egun berean jar daitezke, betiere eguneko ordu guztiak gainditzen ez badira. 
Kontrakoan, edo egun berean osatu gabeko hutsegite bat eta hutsegite osatu bat esleitzen badira, 
hilabeteko hutsegiteak balidatzean akats bat agertuko da. 
 
Hutsegitearen arrazoiak desberdinak dira irakasleen eta lan-legepekoen kasuan. Goitibeherakoan bat 
aukeratu behar da: 

 
 
Hutsegitea egun osokoa bada, eremu hauek ere ikusiko ditugu: 
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Hutsegitea betetzeko asmoz Lurralde Ordezkaritzak bidaltzen duena da ordezko irakaslea, ez beste inor. 
 
 
Jarraian arrazoi horrengatik huts egin duen egunak markatu behar ditugu:  
 

 
 
Lanegunen laukietan (urdinak ez diren laukiak) klik egingo dugu. Klik egitean, hondoa gorriz edo berdez 
koloreztatuko da, hutsegitearen arabera (egun  osokoa edo osatu gabekoa) eta testu-kutxa batzuk agertuko 
dira, behar diren ordu eta saioak betetzeko. (Beheko figuran 25., 26. eta 27. egunak ikusi). 
 

 
 
Laukiak automatikoki betetzen dira eta eskola- eta eskolakoak ez diren hutsegiteak agertuko dira, 
“ordutegien taulak (EED) “ aplikaziotik, denbora eta saio gisa, automatikoki inportatuak. Datu horiek 
geroago aldatu ahal dira. Horregatik, inportantea da irakasleen ordutegien taulak behar bezala beteta izatea, 
“ordutegien taulak (EED) “ aplikazioan, hutsegite horiek errazago bete ahal izateko. 
 
Elkarren hurreneko zenbait egun aldi berean selekzionatzeko, urrats hauek eman behar dira: 

- Lehen eguna selekzionatzea. 

-  teklan (Shift) klik egitea eta, askatu gabe, azken eguna selekzionatzea. 
 
Zenbait txandakako egun aldi berean selekzionatzeko, urrats hauek eman behar dira: 

- Lehen eguna selekzionatzea. 
- Ctrl. Teklan klik egitea eta, askatu gabe, nahi diren egunak selekzionatzea. 

 
3.3. Hutsegite bat aldatu eta kentzea. 
Irakasle eta hilabete bat selekzionatu ondoren, haien hutsegiteak aldatu ahal izango ditugu, betiere hilabetea 
itxita ez badago. Aldaketara sartzeko, arrazoiaren lokarri azpimarratuan klik egingo dugu. 
 
Aldi berean sortutako hutsegite guztiak ere aldi berean, talde bakarra izango bailiran, aldatzen direla hartu 
behar da kontuan. 
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Aurreko adibidean, 13., 14. eta 15. egunak aldi berean sortuko dira eta, horregatik, programak talde gisa 
aztertuko ditu hutsegite horiek; horiek horrela, hiru egun horietako edozein selekzionatuz gero, pantaila hau 
agertuko zaigu: 

 
 

 Aukera honen bidez bakarka aldatu ahal ditugu egun bakoitzeko ordu eta saioak, eta globalki talde 
horren hutsegite guztien arrazoia edo ordezko irakaslea. Eguneko  lokarri azpimarratuan klik eginez gero, 
bakarrik egun horretako hutsegitea kentzen dugu. 
 

 Aukera honen bidez talde honetan aldi berean sortutako hutsegite guztiak, hots, 13. 14. eta 
15.egunetakoak, ezabatzen ditugu. 
 
3.4. Lan-legepeko hezkuntza-pertsonala. 
Lan-legepeko hezkuntza-pertsonalaren kolektiboak irakasleen antzera funtzionatzen du baina beste 
hitzarmen bat dute eta hutsegiteak egiteko beste arrazoi batzuk erabiltzen dituzte. 
 
3.5. Lanuzteen/greben tratamendua. 
 
“Asistentzia parteak “ aukeratik ezin dira, lanuzte/greba dela-eta, hutsegite berriak sortu, ezta daudenak 
ezabatu ere. “Lanuzteak/grebak “ ataletik aldez aurretik sortu direlako datuak dituzten saio horiek aldatu ahal 
izango dira, ez besterik. 
“Lanuzte/grebekin “ lotutako beste edozein aldaketa bere parteetan egin beharko da eta geroago hileroko 
hutsegiteetan agertuko da, haiek ixtean egiten den sinkronizazioaren ondoren. 
 



  

  Página 8/11 

3.6. Ikastetxeko hutsegiteen hileroko parteen itxiera. 
 

 
 
Ikasturtearen hilabete guztiak erakutsiko dira, irekita egon edo ez. Egoera hauek ikusi ahal izango ditugu: 
 

 Sistematik at entregatutako datuak: ikastetxea asistentziaren aplikatzailean hilabete geroago 
sartu denean, eta, ondorioz, hilabete horren datuak eskuz bete eta Ikuskaritzara bidali dituenean. 

 
 Itxita: ikastetxeak hilabetearen datuak balidatu eta itxi dituenean. 

 
 Irekita edo berriz irekita: ari garen hilabetea bada eta ikastetxeak datuak balidatu eta itxi ez baditu. 

Ixteko, aldez aurretik        ikonoarekin balidatu beharko da. 

 
 Irekitzeko zain: ikastetxeak hilabete horrekin oraindik lan egin ez duenean. 

 
Itxitako hilabeteen hutsegiteak aldatu behar izanez gero, gaurkoa baino lehenagoko bi hilabeteak berriz ireki 
daitezke. 

Programa ez mantsotzeko asmoz, pantaila honek ez du eraberritze automatikorik.    ikono erabili 
pantaila eraberritzeko eta egindako aldaketak bistaratu. 

 
4. LANUZTEAK ETA GREBAK IKASTETXEETAN 
 

 
Lanuzte edo greba bat egin duen pertsonala jakinarazteko erabiliko da. 
 
 

Aukera honetan sartzerakoan, ikastetxea ikasturtean sar daitekeen balizko Lanuzte/Grebak agertuko dira: 
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4.1. Lanuzte/greba berri baten alta. 
 Aldez aurretik ikastetxe bakoitzaren eremurako definitu diren lanuzte/grebetarako eman daitezke bakarrik 
altan datuak. 
 
Hasieran goitibeharako bakarra agertuko da pantailan, egin daitezkeen lanuzte/grebekin. 

 
 
Lanuztea/greba selekzionatu eta gero, pantaila hau agertuko da. 

 
 
Lehen erlaitzak grebaren xehetasunean adierazitako eragindako pertsonalaren menpe bistaratuko dira. 
Eragindako zerbitzuen azken erlaitza beti bistaratuko da. 
 
Lanuztea/greba egin duen inor ez badago ikastetxean, “ez da lanuztea/greba egin duen pertsonala “ 
laukia markatuko da eta ez da beste daturik aldatuko. 
 
4.2. Erlaitzak: Saileko irakasleak, lan-legepeko hezkuntza-pertsonala eta lan-legepeko pertsonala. 
Hasieran aurrez grabatutako datuekin agertuko dira ikastetxeko ikasle eta irakasleen guztizkoa duten testu-
eremuak. Geroago, aldatu ahal izango dira: 
 

- Ikasleak guztira:   EEDko talde desberdinetako ikasleen batuketa. 
- Irakasleak guztia:  Irakasleen zerrenda. 

 
Selekzionatu gabeko mota bakoitzeko pertsonal guztia agertuko duen pantaila bat zabaltzen da eta une 
honetan ikastetxean daudenak eta lanuztea/greba egiten duten irakasleak selekzionatuko ditugu. 
 

 
GARRANTZITSUA: Irakasle guztiak edota batzuk aukeratzeko operazioa, irakasle-zerrendako orrialde 
bakoitzeko errepikatu behar da. 
Leiho honetatik badago irakasle berri baten altara sartzeko aukera, inor sortu edo berraktibatzea falta baldin 
bada. 
“Irten “ botoian klik eginez, larrialdietarako itxiko dugu, aldaketak gorde gabe. 
“Gorde “ botoian klik eginez, larrialdietarakoa ireki zuen orrian selekzionatutako irakasleak irauliko ditugu. 
Halaber, ondorengoak gaurkotuko dira:  
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- Eragindako irakasleen kopurua: larrialdietarakotik iraulitako irakasleen kopurua. 
- Irakasleen kopuru osoa: aldatu daiteke, larrialdietarakoan besteren bati altan ematen bazaio. 
- Eragindako irakasleen ehunekoa. 
- Eragindako ikasleen kopurua: eragindako irakasleek klasea ematen dieten taldeetako ikasleen 

batuketa. 
- Eragindako ikasleen ehunekoa. 

Lanuztearen (ez grebaren)kasuan, testu-eremu bat jarriko da irakasle bakoitzaren ondoan, egiten dituen 
lanuztearen ordu konkretuekin. Besterik ezean, lanuztearen tartea hartzen duen orduen kopurua kargatuko 
da eta aldatzeko aukera izango da. 
 
4.3. Erlaitza: eragindako zerbitzuak 
 

 
 
Erlaitz honetan ikastetxeak eskaintzen dituen zerbitzuak kargatu beharko dira: 

- Ikastetxe guztiek KLASEAK EMATEA izango dute. 
- JANTOKI, EGOITZA ETA GARRAIO zerbitzuak aldakorrak izango dira. 
- BESTE BATZUK zerbitzua betiere agertuko da. Beheko aldean zerbitzu honen eremua argitzen duen 

esaldi bat erakutsiko dugu. 
- Ikastetxe pribatuek bakarrik KLASEAK EMATEA izango dute. 

Taularen goiko aldean egiaztatze-lauki bat agertzen da, ikastetxea guztiz itxiko dela aditzera emateko. 
Automatikoki zerbitzu guztien % 100 selekzionatuko da. Eta alderantziz, zerbitzu bat % 100ean ez badago, 
ikastetxea ez da guztiz itxita egongo. 
 
4.4. Dagoen lanuzte/greba bat kontsultatzea. 
 
Kontsultatzeko pantaila honetatik itxita ez dauden lanuzteen/greben aldaketara sartu ahal izango gara, ez 
besterik. 
 
Idazpuruan lanuztearen/grebaren identifikazio-datuak erakutsiko dira, altaren gotibeherakoan agertzen diren 
berberak. 
 
4.5. Lanuzte/greba baten datuak ixtea. 
Urterako ikastetxearen lanuzte/greben zerrenda erakusten da. Pantaila horretan lanuztea/greba itxi ahal 
izango da, ez ireki. 

Lanuzte/Grebaren eskuinaldean dagokien aktak inprimatzeko inprimagailu bat azalduko da  Ikastexearen 
aplikazioa irekita badago, behin-behineko akta inprimatuko da eta itxita badago, behin-betiko akta, data eta 
zuzendariaren sinadura daramana. 
 
Aukera hau hartzerakoan, honako pantailetako bat azalduko da: 
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a.- Ikastetxeak ez du Lanuzte/Grebaren inongo daturik sartu. 

 
 

b.- Ikatetxea datuak sartzen ari da eta bere egoera irekia da : 

 
 

c.- Ikaststetxeak datuak sartu ditu eta bere egoera itxia da : 

 
 

d.- Datuak sartzeko ezarritako epea bukatu da. Programa blokeatruik dago: 

 
 
Datu sarrera bukatuta eta behin-behineko aktan azaltzen diren pertsonak Lanuzte/Greba egin dutenak direla 
baieztatu ondoren, itxiera egingo da  Ikurra sakatuz. Ikastetxeak ezingo du berriro ireki Lanuzte/Greba 
hori.  

Behin itxi ondoren ( ikurra), ikastetxeak akatsak zuzendu beharko balitu , berriro irekitzea eska dezake. 
Berrirekiera ezinezkoa izango da egoera “BLOKEATUTA” ba da”. 
 
Pantailan “BLOKEATUTA “ azaltzen bada, ezin izango da inolako aldaketarik egin aplikazioan. 


