




19-20 20-21 21-22

Orokorra Orokorra Orokorra

Em. Em. Em.

Bezeroen ikuspuntutik

GURASOAK

Gurasoen asebetetze orokorra 7,2 7,49 7,50

Gurasoen asebetetze orokorra komunikazioarekiko 8,3 7,55 7,70

Gurasoen asebetetzea irakaskuntza aprendizaiarekiko 7,90

Ikastolako kudeaketan parte hartzeko aukeraz gurasoen asebetetzea 7,40

Giza-balioetan heziketarekiko gurasoen asebetetzea 7,60

Euskara eta euskal kulturaren alde Ikastolak egiten duen lanarekiko gurasoen

asebetetzea
8,20

Orereta Ikastolak gizartearengan duen presentzia eta eragina

IKASLEAK

Ikasleen asebetetze orokorra 7,98 7,48 7,75

Jasotzen duten orientazio eta tutoretzarekiko ikasleen asebetetzea 7,27

Irakasleekin duten harremanarekiko ikasleen asebetetzea 8,1 7,41 8,11

Euskara maila eta erabilerarekiko ikasleen asebetetzea 8,17

Ikaskideen artean dagoen giroarekiko ikasleen asebetetzea 8,07

Ikastolak garatzen dituen berrikuntza proiektuekiko ikasleen asebetetzea 7,43

Emaitzak falta dituzten atalak hutsik daude item horiek ez direlako baloratu ikasturte horretan.



19-20 20-21 21-22

Orokorra Orokorra Orokorra

Em. Em. Em.

Barne-prozesuaren ikuspuntutik

DBH 4. mailan titulu-proposamena jaso duten ikasleen portzentajea %98,78 %97 %97,89

4. mailako egokitzapena izan duten ikasleen igarotzea, titulu-lorpena %87,50 %100 %88,88

Batxilergoko ikasleen espedientearen batez besteko nota (ohiko eta ezohiko deialdietan) 7,68 7,37 7,48

Selektibitatean ikasleek ateratako batez besteko nota (ohiko eta ezohiko deialdietan) 7,76 7,20 7,41

MATRIKULAZIOA

2 urteko gelaren matrikulazio-portzentajea (hurrengo ikasturterako matrikulatuak/plazak) %100 %100 %100

2 urtekoen merkatu-kuota (hurrengo ikasturterako matrikulatuak/jaiotakoak) %20,40 %22,93 %23,22

3 urtekoen merkatu-kuota (hurrengo ikasturterako matrikulatuak/jaiotakoak) %28,44 %25,56 %24,04

Pertsonalaren ikuspuntutik (dozentea eta ez-dozentea)

Langileen asebetetze orokorra 8,30 7,60

Langileen asebetetzea komunikazioarekiko 8,75 7,26

Langileen asebetetzea prestakuntzarekiko 6,78

Langileen asebetetzea Eginkizuna, Ikuskera eta Balioekiko 7,88

Langileen asebetetzea berrikuntza proiektuekiko 7,35

Emaitzak falta dituzten atalak hutsik daude item horiek ez direlako baloratu ikasturte horretan.



19-20 20-21 21-22

Orokorra Orokorra Orokorra

Em. Em. Em.

Ekonomiaren ikuspuntutik

Likidezia (aktibo zirkulatzailea / epe laburreko zorrak) 4,32 3,93 3,34

Maniobra fondoa (egingarria - epe motzeko zorrak) 1.387.449 1.399.244 1.343.145

Cash Flow (urteko emaitzak + amortizazioak) 151.052 246.987 374.655

Zorpetze-ratioa (zor guztiak / norbere fondoak) %30 %29 %21

Gizarte-eraginaren ikuspegitik

Ikastolaren irudia, jarduerak, emaitzak kontuan hartuta, Ikastolarekiko ikuspegia 9,00

Herrian egiten diren ekitaldi-kopurua 5

Emaitzak falta dituzten atalak hutsik daude item horiek ez direlako baloratu ikasturte horretan.


