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SARRERA

Dokumentu honek 2016tik 2020ra bitarte oinarri izango duen estrategiko plana
biltzen du.
2010-2013ko Estrategi Planaren urte tartea igaro ondoren, haren
ebaluazioa eta 2016-2020ko tartea hartuko duen Estrategi plan berriaren
diseinuari ekin genion.
Honen diseinuan izango diren erronka eta ildoak definitzerakoan,
hezkuntza komunitateak adostutako eta dagoeneko eguneratutako hainbat
dokumentu izango dira zutabe (Kalitatea, Eginkizuna, ikuspena eta Hezkuntza
proiektua).
Aldi berean, egungo argazkia egiteko inkestek islatzen dituzten
ahuleziak, mehatxuak, sendotasunak eta aukerak aztertu ditugu. Egungo
gizartea etengabe aldatzen ari denez (krisia, jaiotze tasa, murrizketak…) eta
kalitatearen presiopean berehalako emaitzak eskatzen direnez, erantzukizun
gero eta zabalago eta exigenteago bat eskatzen zaigu. Horregatik plan honek
iragan , aurtengo eta gero hausnarketa eskatzen du proposamen zehatzak
biltzen dituena.
Hau guztia kontutan izanik, Estrategi plan eraginkorrena diseinatu
nahi izan dugu, helburu errealistak eta bideragarriak definituz.
Estrategi plan honek, adospen prozesu zabala izan ondoren
(hezkuntza komunitate osoa), eskudun autoritateagatik (Errektore kontseilua
eta Batzar nagusia) onartua izan da.

Prozesu honen garapenak hiru fase izan ditu:

1.

Ebaluazio fasea (Diagnosia).
1.1.

2013-2016 estrategi planaren ebaluazioa.

1.2.

KEI ziurtapenaren txostena (2014).

1.3.

Langileriarekin AMIA bat egin, ahuleziak, indarrak, mehatxuak eta aukerak
definitzeko.

1.3.1. Faktoreak,
prospektiba.

aldagaiak,

ikasle

kopuruaren

bilakaera,

jaiotze

daten

1.3.2. Ondorioen taula: ahuleziak, indarrak, mehatxuak eta aukerak
1.4.

Hezkuntza komunitateko
proposamenak (2015-2016).

satisfazio

inkesten

ebaluazio

eta

hobekuntza
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2.

Herri Ametsa Ikastola

Dokumentu nagusien azken eguneratzea:
2.1.

Kalitatea, ikuspegia eta eginkizuna (2014).

2.2.

Balioak eta IHP (2012).

3.

2016-2020 estrategi planaren ekoizpena eta onarpena:
3.1.

KEI-ko eremuz eremuko ildo estrategikoak (1. faseko diagnosiaren emaitzak
eta proposamenak).

3.2.

Ildo estrategikoak eta ikuspenaren arteko koherentzia.

3.3.

Estrategi planaren zehaztapena:

3.3.1. Helburu estrategikoa- berariazko helburua- ekintza plana- arduradunaepea- lorpen adierazlea.
3.4.
4.

Onarpen fasea.
2016-2020 estrategi planaren inplementazioa.

4.1.

Ikasturte bakoitzeko UPOa eta hobekuntza planak.
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1.

Herri Ametsa Ikastola

Ebaluazio fasea (Diagnosia).

1.1.- 2013-2016 estrategi planaren ebaluazioa.

1. EREMUA: ERAKUNDEAREN PLANTEAMENDUAK

HELBURU
ESTRATEGIKOA

BERARIAZKO
HELBURUAK

 1.1. KEI
gidari taldeak
aurre-ebaluazioa
bat egitea
1.- KEI
akreditazioaren
aseguramendua
lortzea

 1.2. Eremu
bakoitzeko
arduradunak,
bere estandar
guztiak
gainbegiratzea
 1.3.
Hezkuntza
komunitateko
partaideen
asebetetze maila
neurtzea.
 1.4.
Hezkuntza
komunitatean
KEI metodologia
lantzea.

 1.5.
Auditoria
prestatzea eta
gainditzea



2.1.
HIZPRO taldeko
proiektuak
aurrera
eramatea.

2.- Euskal
hezkuntzaren
erreferente bat
izatea.



2.2.
Hizkuntza
proiektua
inplementatzea.



2.3. Euskal
curriculuma
aurrera
eramatea.

EKINTZA
ZEHATZA

1.1- Eremuzeremuz ikusi ea
eguneratze guztiak
eginak dauden.
CMAPak
gainbegiratu
1.2.- Arduradun
bakoitzak ebaluatu
eta gidari taldeari
emaitzak eman
1.3.- Inkestak pasa
eta emaitzak
baloratu.

1.4.-Klaustroan
eremuz eremu
landu.

1.5.- Simulazioak
egin.

2.1.- Etapa
bakoitzeko ordezkari
bat liberatuko 2
orduz ostegunetan,
proiektuen
koordinazioa
eraman.
2.2- HIZPRO T. eta
Zuzendaritza taldeak
gainbegiratu eta
ahalbideratu.
2.3.- IHP. txertatu
eta unitate
didaktikoraino

EBALUAZIOA
DIAGNOSTIKOA

ONDORIOAK
HOBEKUNTZAK

1.1- Aurre- ebaluazioa
egin da eta cmap-ak
gainbegiratu eta osatu
dira.

1.2.- Emaitzak jaso dira

1.3.- Inkesten emaitzak
ondorioztatu dira.

- Orokorrean
prozedura egokia eta
eraginkorra izan da.
Bestalde, zenbait
eremuetako
arduradunen aldaketa
ere gertatu da, modu
natural eta
operatiboan.

1.4.- Klaustroan landu da.

1.5 Simulazioak egin dira.

2.1.- Hiru liberazio horiei
errelebu kontratuko hiru
irakasle gehitu zaie
ostegunetan.

2.2.- Inplementatu da

- Helburuak bete dira
eta Hizkuntza
proiektua
eguneratzekotan
geratu gara.

2.3.- Inplementatu da.
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eraman.



3.- Ikastolaren
irudia eta
eskaintza
sendotzea,
matrikulazio
egonkorra
bermatuz.

3.1Ebaluazioaren
kulturaren bidez
alderdi ahulak
diagnostikatzeko
, eta etengabeko
hobekuntzak
bideratzeko
KEI- kalitatezko
ereduarekin
jarraitzea.



3.2.2016an
ikastolako
50.urteurrena
ospatzea

3.1.- 2014ean
KEIko ziurtapena
lortu.

3.2.- 2014-2015
ikasturtean Batzorde
bat izendatu, ekintza
plan zehatz bat
diseinatzeko.

3.1.- Auditoria gainditu
dugu eta gure ahultasunak
gaindituz eta emaitza
hobetuz.

Auditorian
indar
handia
dugu
eta
50.urteurreneko
batzordea baztertuta
utzi dugu. 2016-17
ikasturtean
indarrak
erdigune
horretan
jarri behar ditugu.

3.2.- Batzordea 2015-2016
ikasturtean osatu da

2. EREMUA: ANTOLAKUNTZA ETA KOORDINAZIOA

HELBURU
ESTRATEGIKOA

1.- Giza
baliabideak
aurreikusiz,
mapa
diseinatzea

BERARIAZKO
HELBURUAK
 1.1.
Plangintza
egokiak
burutzea,
aldagai guztiak
kontutan izanik.
 1.2.
Langileen jarrera
proaktiboa
sustatzea eta
baloratzea

EKINTZA
ZEHATZA
1.1- Bi ikasturtetan
gela baten galerak
suposatzen duena
kontutan izanik eta
langileriaren
egonkortasuna
lehenetsiz, epe
horretarako
egokitzapen
plangintza berezia
burutu.
1.2.- Langileei iritzia
emateko aukerak
zabaldu (inkestak,
Blogak,…).

EBALUAZIOA
DIAGNOSTIKOA

ONDORIOAK
HOBEKUNTZAK

1.- Langileriaren
egonkortasuna bermatu da
- Helburuak bete ahal
izateko, denon jarrera
baikorra ezinbestekoa
izan da.

2.- Komunikazio eta
koordinazio bideak
bermatu dira
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3. EREMUA: ELKARBIZITZA

HELBURU
ESTRATEGIKOA

BERARIAZKO
HELBURUAK



1.Hezkuntza
komunitateko
partaideak
bizikidetzaren
begirunean
heztea

1.1
Gizartean
sortzen diren
balio berriei
aurrea hartu eta
horien aurrean
jarrera finkoak
gauzatzea.

EKINTZA
ZEHATZA

EBALUAZIOA
DIAGNOSTIKOA

1.1- Tutoretza eta
Balioko klasetan
ohitura egokiak
landu.

1.1.- Orientazio zerbitzutik
bideratu da.

1.2- TEParen bidez
programak garatu
eta landu.

1.2.1- Tutoretzan landu dira

ONDORIOAK
HOBEKUNTZAK

- Helburu hau gero
eta gehiago
sakontzea.



1.2
Inguruko
arazoak
aztertzean,
ikasleengan
planteamendu
demokratiko
metodologiko eta
batez ere etikoak
eragiten saiatzea

1.2.2.- Hitzaldiak antolatu
dira: sare informatikoak,
drogak,..

- 2016-11-07 baino
lehen eguneratu
behar da.
- Gurasoen
partaidetza urria.

4.EREMUA: TUTORETZA ETA ORIENTAZIOA

HELBURU
ESTRATEGIKOA

1.Ikasleen
aniztasunari
erantzuteko
ikastola
inklusiboa
egituratzea

BERARIAZKO
HELBURUAK


EKINTZA
ZEHATZA

EBALUAZIOA
DIAGNOSTIKOA

ONDORIOAK
HOBEKUNTZAK

1.1.
Orientazio
departamendua
eta irakasleriaren
lana egituratzea,
aniztasunaz
jabetuz, eta
ikasleen beharrei
buruzko gogoetak
eginez.

1.1- Gelan beharra
duten ikasleei
baliabide eta
proiektu egokiak,
zabalak eta kasu
batzuetan
minimoetan
oinarritutakoak
eskaini.

1.- Irakasle eta Orientazio
zerbitzuaren arteko
koordinazioa eraginkorra
izan da. Curriculum
egokitzapenak egin dira.

- Egokitzapenaren
beharra gero eta
gehiago sumatzen da



1.2- Koordinazio
planak bultzatu

2.- Elkarlana bultzatzea
zaila da.

- Nahiz eta bultzatu,
arlo honetan. lan
handia egin beharra
dago.

1.3.- Orientazio
eta aholkularitza
saioak burutu.

3.- Burutu da.

1.2.
Hezkuntza
komunitateko
partaide guztien
elkarlana
bultzatzea.



1.3. Ikasleak
beren ibilbide
akademikoan
orientatzea.

- 2016-11-07 baino
lehen eguneratu
behar da.

5.EREMUA: CURRICULUMA

HELBURU

BERARIAZKO

EKINTZA

EBALUAZIOA

ONDORIOAK
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ESTRATEGIKOA

1.-Hizkuntzen
irakaskuntza eta
erabilerari
dagozkien
alderdiak era
integralean
biltzea eta
hizkuntzen
trataerari
koherentzia
ematea

HELBURUAK



1.1.
Ulermenerako
eta
adierazpenerako
formazioa
burutzea



1.2 HIZPRO
mintegian parte
hartzea,
metodologia
lantzeko.



1.3
Irakurketa Plana
gauzatzea


2.- Ikastolen
elkarteko EKI
proiektua
bultzatzea.

3.- Komunikazio
konpetentzia
garatuz ikasle
euskaldun
eleanitzak
heztea

HELBURU
ESTRATEGIKOA

2.1- EKI-ko
formaziozko
mintegietan
parte hartzea.



3.1.
Ikasleek hiru
hizkuntzetan
komunikatzeko
gaitasuna lortzea
(euskaran eta
gaztelanian, B2;
ingelesean, B1)

BERARIAZKO
HELBURUAK

Herri Ametsa Ikastola
ZEHATZA
1.1- Klaustro eta
lan taldetan
formazioa jaso
1.2- Gelan
metodologia hori
inplementatu,
hizkuntzetatik
arlo guztietara
zabalduz.
1.3- Irakurketa
Plana gauzatzeko
estrategia eta
kronograma
burutu

DIAGNOSTIKOA

1.1- Zuzendaritza eta
irakasleriak parte hartu du
- Ikasleen euskararen
erabilera urria, gero
eta kezkagarriagoa
da.
1.2.- Inplementatu da

1.3.- Ez dugu gauzatu.

2.1- Gelan
inplementatu.

1.1.- EKI proiektua 3. Dbh
arte inplementatu da.

2.2 Irakasleak
mintegietara
bideratu

1.2.- DBH 1. Mailan EKI
digitala 15-16 ikasturtean
inplementatu da eta baliabide
bezala horretarako portatil
berezi bat jarri da.
2.- Irakasleek formazioa jaso
dute.

3.1.1- Ebaluazio
diagnostikoko
idazmen eta
ahozko frogak
burutu
3.1.2Federazioko
mintegietan parte
hartu.

EKINTZA
ZEHATZA

HOBEKUNTZAK

1.- 15-16ko euskarako
emaitzak baxuak izan dira eta
hobekuntza planak definitu
eta bideratu.

- 16-20ko Estrategi
planean ildo
estrategikoen artean
azpimarratzea.

- EKI proiektuko
materiala gehienetan
berandu jaso da.
- Sare informatiko
osoa berritu da eta
baliabide
informatikoetan
eragin eragina zuzena
izan du.

- Hobekuntza planak
definitu eta bideratu
behar dira.
- 16-20ko Estrategi
planean txertatu.

2.- Mintegietan parte hartu
dugu.

EBALUAZIOA
DIAGNOSTIKOA

ONDORIOAK
HOBEKUNTZAK

6

2016-2020 Estrategi Plana

1.Hezkuntza
komunitate
osoaren
partaidetza
bultzatzea.

Herri Ametsa Ikastola



1.1.
Satisfazio maila
neurtzea

1.1- Inkestak
pasa eta
ondorioztatu.



2.2- Gelako
guraso bilera eta
bakarkako
bileretan gelako
ordezkariak
lortzeko plan bat
burutu.

2.2.
Ikastolaren
antolakuntzaegitura
sendotzea. Lan
batzordeen
partaidetza
ziurtatu, bereziki
Guraso batzordea
indartuz, gelako
ordezkarien
egitura
berreskuratuz

 3.1. Arlo
pedagogikoan
familien
konplizitatea
lortzea

2.2.- Urtero
Batzordeetan
parte hartzeko
gonbidapena
hitzez eta zirkular
bidez eskaini.
3.1.- Heziketari
eta orientazioari
buruzko zenbait
hitzaldi antolatu.

1.- Inkestak ondorioztatu
dira.

2.- Guraso bileretan urtero
saiakera egin da, baina
partaidetza urria izaten
jarraitzen du.

2.- Gonbidapena egin da.

- Partaidetza
bultzatzeko
estrategiak zehaztu
eta hauek 16-20ko
Estrategi planean
txertatu.

3.-Hitzaldiak burutu dira:
orientazioa (LH6-DBH 4, EKI
proiektua

6.EREMUA: FAMILIA ETA INGURUA
7. EREMUA: ADMINISTRAZIOA ETA ZERBITZUAK

HELBURU
ESTRATEGIKOA

1.Egonkortasun
ekonomiko bat
emango duen
gestio gardena
burutzea

BERARIAZKO
HELBURUAK



1.1.
Aurrekontu
doituak eta
gardenak
prestatzea.

 1.2.
Egonkortasun
planak
diseinatzea.

EKINTZA
ZEHATZA
1.1.1Zerbitzuetako
igoerak egoerari
lotuta negoziatu.
1.1.2.Ekonomikako
batzordeak
kontuei jarraipen
zorrotza egin.
1.2.- 2013-16
Estrategi planari
estaldura
emango dion
IPFE berria
burutu.

EBALUAZIOA
DIAGNOSTIKOA

ONDORIOAK
HOBEKUNTZAK

1.1.- Kuotak izoztu dira.

1.2.- Batzordean jarraipena
burutu da eta kontseiluan
erabakiak hartu dira.

2.- IPFE-ak Estrategi planari
estaldura eman dio.

- 50. Urteurreneko
ospakizunetarako
aurreikuspen planak
zehaztu

- 2016an bukatzen
den Kreditu kontua
berritzea.
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2.Inbertsioak
planifikatu eta
gauzatzea



2.1.
Inbertsiotarako
eta altxortegiari
oreka emateko
eskatuta dagoen
epe luzeko
mailegua
sinatzea.

Herri Ametsa Ikastola
2.1- Beharrak
eta baliabideak
alderatuz
lehentasunetan
oinarritutako
inbertsio eta
konponketen
garapenaren
prozesua burutu.

1.- Mailegua sinatu da eta
inbertsioak buru dira.

- 2016an bukatzen
den Kreditu kontua
berritzea.

1.2.- KEI ziurtapenaren txostena (2014).



Proposaturiko hobekuntzak:
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o

4. Eremuan: Tutoretza eta orientazioa.


o

Herri Ametsa Ikastola

“Orientazio zerbitzuaren eskuragarritasunari dagokionez, ikasle
eta familiekin urtez urte aurrera eramaten den ekintza plana azaldu
zen arren, eskuragarritasuna ziurtatzeko hartzen diren neurrien
zerrendarik ez zen ageri. Beraz, adierazle hau osatzeke dago.”

6. Eremuan: Familia eta ingurua.


“ Familiekin harremana-inplikazioa estandarrean, komunikazio,
partaidetza ikastetxeko bizitza eta satisfazio atalak, bat ezik,
besteak ondo beteak izan dira, eta hauek elkarrizketen bidez
baieztatu ditugu. Familien partaidetza bultzatzeko ekintzak
programatu eta aurrera eramaten diren arren, ekintza hauetan ez
dira hartzaileak zehazten. Beraz, adierazle hau ezin dugu ontzat
eman. Esan beharra dago familien partaidetza ikastolako bizitzan
%45a baino gehiago dela, ikastolak berak aukeratutako bost
ekintzen arabera.”



“Eskolaz kanpoko ekintzak eta ekintza osagarriak estandarraren
kasuan, ia atal guztiak beteak izan dira, baina dokumentazioa
aztertzerakoan ekintza osagarriak eta kurrikumaren arteko loturak
ez dira argi zehazten.”

1.3.- Langileriarekin AMIA bat egin, ahuleziak, indarrak, mehatxuak eta
aukerak definitzeko. (2015-05-25)
1.3.1.- Faktoreak, aldagaiak, datu demografikoak, ikasle kopuruaren
bilakaera.
o

FAKTOREAK

o

ALDAGAIAK:
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Ikasle bilakaera

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
HH
LH
DBH

2010-11 2011-12

2012-13

2013-14 2014-15 2015-2016

137
218
144

163
207
136

164
206
129

163
215
141

159
203
133

151
203
143

150
206
143

169
218
140

174
229
136

171
230
131

174
223
145

169
223
162

499

506

499

519

495

497

499

527

539

532

542

554

HH
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HH-1
HH-2
HH-3
HH-4
HH-5





10//11
16
26
40
38
33

Herri Ametsa Ikastola

11//12
20
36
34
41
41

12//13
24
38
42
34
40

13//14
16
35
47
43
35

14//15
14
33
37
48
43

15//16
9
23
37
37
48

Jaiotzen prospektiba Donostian: 7.distritoan eta Pasaia
11
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Jaiotzen prospektiba
7. DistrituaAma izateko adina duten edo izango duten emakumezkoak

Jaiotzen prospektiba
12
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Pasaia
Ama izateko adina duten edo izango duten emakumezkoak
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1.3.2.- Ondorioen taula: ahuleziak, indarrak, mehatxuak eta aukerak
KLAUSTROA: AMIA 2015-05-25

AHULTASUNA








ORAIN
















Garraioaren kostea, oso garestia da.
Daukagun lekuaren erabilera.
HHn egiten den ume uztarketa
Euskaraen egoera ikastolan
Langileen inplikazioa haibat ekintzetan
Kultural batzordea.
Adin desberdinetako ikasleen arteko interakzioak
aprendizaiarako.
Egiten ditugun gelako proiektuan aurkezpen irekiak
Irakaslegoa larritzen gara liburuko ariketa guztiak egiten ez
baditugu, eta hainabt proiektu eta antzerki eta abar egiteko
denbora eskaini beharko genuke.
Denok ez dugu argi zein den helburua, ez daukagu argi zein den
ikastolako hildoa.
Jaiotzetasa naturaz jaisten ari da.
Auzoko edo inguruko maila ekonomikoa ez da altua eta,
krisi garaian, kuotak ordaintzea ez da erraza.
Partaidetza urria da ikastolan.
Jangelan sukaldea ez izatea.
Irakasleon egunerokoak ezintasunera edo pasibitatera bultza
gaitzake.
Instalazioak hobeto hornitu beharko lirateke.
Euskararen erabilera
Familien parte hartzea Ikastolako eremuetan. Lagungarria denean…
Familien formazioa ikaslearen garapenean.
2. bileraren erabilgarritasuna etapa bakoitzak duen indartu
beharreko eremutan
Baliabideak: HH eta LHko irakasleen ordenagailu arazoak
konpontzeko IKTko arduradunak urrutiegi geratzen dira.
Orientazio taldea gainditua dago; ikasle gehiegi…
Gatazkak kudeatzeko ahultasuna

INDARRAK















Familiekin komunikazioa: web, bilerak, zirkularrak, telefono
komunikazioak…
Arlo akademikoan maila altua.
Ikasleen jarraipen zorrotza eta sendoa
Irakasleen prestutasuna ikasleak aurrera ateratzeko eta
laguntzeko
Irakasleen formakuntzarako aukerak
Metodologia eraginkorra, proiektuak, ideiak, sentimentuak
adierazten uzten duena.
DBHra gero eta ikasle gehiago datoz eta gustura daude.
Haur Eskolako proiektu berria oso landuta eta indartuta dago.
Haur Eskolako kuotak oso konpetitiboak dira.
Oso instalazio onak ditugu.
Aniztasunaren trataera oso ongi kudeatzen dugu.
Eskolaz kanpoko jarduera zabala eskaintzen dugu.
EKI proiektuan sartuta gaude eta IKTak bertan txertatuta daude.
Geure proiektuan, euskal kulturaren lanketa bermatuta daukagu.

KLAUSTROA: AMIA 2015-05-25

AHULTASUNA
MEHATXUAK

GEROA










Ikasle kopurua
Euskararen egoera gure ikastolan
IKTaren bilakaerak ikastolako HEzkuntza Proiektuan ekar
dezakeen beharra, beste ikastetxeekin izan dezakegun aldea
Argitaleetxeek gure Hezkuntza Proiektua mugatzea
Karmengo Ama ikastetxea DBH ezartzeko eskatzen ari da
Dirulaguntzarik ez jasotzea eta horrek gure kuota konpetitiboak
igoaraztea.
Euskararen erabilera sustatzeko oztopoak edo ezintasunak.
Gerora begira, EKI proiektuak Batxilergoan zein emaitza
eman ditzakeen ikusteke dago; halaber, horrek sor lezakeen
kezka.

INDARRAK
AUKERAK









Garraioaren kostea murrizteko eskola ordutegia molda zitekeen.
Goiko zelaia parkina bihurtu
Leku eztali baten beharra hainabt ekitaldi egiteko: antzerkia…
Goiko zelaian gimnasioa jarri eta gimnasioa aretoa bihurtu.
Uztarketa eskolarizazioaren zehar egitea
Ikastola gisa, euskal kultura eta euskara butzatzeko aukera.
Guk geure proiektua izatea.

1.4.- Hezkuntza komunitateko satisfazio inkesten ebaluazio eta hobekuntza
proposamenak (2015-2016).
Orokorrean jasotako emaitzak onak izan dira, hain zuzen ere gehienak 7,5tik
gorakoak. Baino gutxiago jasotako itemak kontutan harturik ondorengo hobetze
proposamenak kontutan hartuko dira:


Jangela: janaria, kantitatea, menuekin ez daude gustura, bazkal ostean zaintza.



Familien partaidetza urria da.
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2..- Dokumentu nagusien azken eguneratzea:

1.2.- KEI-ko eremuz-eremuko diagnosia:
1. Eremua: Erakundearen planteamenduak:
Eremu hau sendo mantentzen da
Kalitatea, Eginkizuna eta Ikuspena definizioen dokumentuek 2014ean eguneratu dira
eta IHPa 2012an onartu zen eta 2017ko maiatzean eguneratuko da.
2016-2020ko estrategi plan berria 2016ko maiatzeko ohiko Batzarrean onartuko da.
2. Eremua: Antolakuntza Egiturak:
2016-2020ko estrategi plana dela eta, Zuzendaritza proiektua berria definituko dugu,
paraleloki estrategiak bideratzeko.
3. Eremua: Elkarbizitza eta harremanak:
2012an Elkarbizitza proiektu Errektore kontseiluan onartu zuen eta 2017ko maiatzean
eguneratuko da..
4. Eremua: Tutoretza eta orientazioa:
Aniztasunaren trataerari erantzuteko tutoretza ekintza plana definituta eta
inplementatuta dago, Orientatzailearen gidaritzapean. TEP eguneratzea 2016ko
azaroan eguneratuko da.
5. Eremua: Curriculuma:
Proiektu Curriculumean LOMCEeren aplikapena Heziberri 2020an definitzen dena,
aztertu eta ikastolen Elkarteak definitzen duen estrategia bideratu.
Ikastolen elkarteak bultzatzen duen DBHko EKI proiektu digitala, inplementatu..
Ikasle eta irakasleak IKT formazioaren garapenean jarraitu beharra dago.
Ikasle euskaldun eta aniztasunean hezi behar ditugu.
6. Eremua: Familia eta ingurua:
Guraso eta langileen partaidetza areagotu behar dugu.
7. Eremua: Administrazioa eta zerbitzuak:
Ikastolaren irudia sendotu eta matrikulazio egonkorra bermatu behar dugu.
Ikastetxearen eta erakundearen finantza-egoera egonkorra lortu behar dugu.
Horretarako, ondorengo aldagai hauek kontutan izan beharko ditugu: gurasoak erdibehe mailako gizarte-klasekoak direnez, kuotak ezin dira gehiegi igo, garraioak urtero
galera suposatzen digu, poliki poliki maileguen zorrak kitatzen ari gara. Mailegua lortu
dugu inbertsio eta altxortegi mailan egonkortasuna lortzeko.

Inplementatua dugun KEI kalitatezko ereduak agintzen dituen epeak errespetatuz,
Dokumentu nagusi guztiak eguneratuak ditugu. Hori dela eta, ondoren atxikitzen
dugu 2014an Ikuspeneko dokumentu berritua, estrategi planarekin erabat
koherentea izan behar baitu.
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Zer lortu nahi dugun: etorkizuneko IKUSPEGIA (2014)

1.- Bilakaera Demografikoaren kurbaz eta ikasleen eskaeraz, honako aztergaiak
ditugu:
• egokitzapenaren berrikuntza etengabe eta planifikatua (aurrekontua),
• geure ingurunearen berri ematea, abantailak aurkitu eta adieraztea eta,
• geure buruaren kalitatea ezagutaraztea, emaitzen berri emanez.
2.- Ikastetxearen eta erakundearen finantza-egoerari dagokionez, ekonomia
garbia eta gardena dugu, edozein gastu kudeatzeko gai dena; hala ere, beharrei
aurrea

hartu

behar

diegu,

aurrekontuak

eratuz

eta

diruaren

erabilpena

hierarkizatuz; era berean, ahalik eta diru iturri gehienak lortu behar ditugu.
3.-

Irakaskuntza

prozesuari

buruzko

hezkuntza

ikerketak

eta

irakasleak

prestatzea eta eguneratzea. Horretarako, irakasleek eguneratuta egon behar
dute, planifikazio egokia eginez, hau da, beharrak kontuan izan behar dituzte,
etorkizunari begira; hori dela eta, eguneratzearen aplikazioa bermatzeko
baliabideak eskainiko zaizkie, baita haien aplikazioa eskatuko ere.
4.- Ingurumen eta kultura testuingurutan eta agertuz doazen balio berriei
dagokienez, hauexek dira gure erronkak:
• hizkuntza, ingurumen kultura eta ingurumenarekiko maitasuna adierazi eta
transmititzea,
• balioak adostu, bermatu eta kritikaz jarrera berriak egokitzea (horretarako,
ikastolan lan egiten dugun guztiok balioak adostu eta aurrera eramateko konpromisoa
ziurtatuko dugu) eta,
• gizartean sortzen diren balio berriei aurrea hartu eta horien aurrean jarrera finkoak
gauzatzea.
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3.- 2016-2020 estrategi planaren ekoizpena eta onarpena:

2.- ILDO ESTRATEGIKOAK


Ildo hauek bat egiten dute
1.- ERAKUNDEAREN PLANTEAMENDUAK
1.1
1.2
1.3

KEI eta Agenda 21eko akreditazioaren aseguramendua lortzea.
Euskal hezkuntzaren erreferente bat izatea gure hezkuntza
komunitate osoarentzat eta gizartearentzat.
Ikastolaren irudia eta eskaintza sendotzea, matrikulazio egonkorra
bermatuz.

2.- ANTOLAKUNTZA EGITURAK:
2.1

Giza baliabideak aurreikusiz, mapa diseinatzea.

3.- ELKARBIZITZA:
3.1
3.2

Gatazka gainditzeko modu eta bide egokiak landu (KiVa).
Gizartean sortzen diren balio berriei aurre egin.

4.- TUTORETZA ETA ORIENTAZIOA:
4.1

Ikasleen aniztasunari erantzuteko ikastola inklusiboa egituratzea.

5.- CURRICULUMA
5.1

Proiektu berritzaileen garapena bideratu :
5.1.1 HHko proiektua definitu eta inplementatu.
5.1.2 DBH-ko EKI proektu digitala inplementatu.
5.1.3 IKKI metodologia.

5.2
5.3
5.4

Proiektu nagusiak indartu ( HIZPRO, IKT tea Agenda 21).
Etapen arteko lokera metodologikoa aztertu eta landu.
Komunikazioa konpetentzia garatuz ikasle euskaldun eleanitzak
heztea.

6.- FAMILIA ETA INGURUA:
6.1
6.2

Hezkuntza komunitate osoaren partaidetza bultzatzea.
Eskolaz kanpoko eskaintza kalitatezkoa bermatu.

7.- ADMINISTRAZIOA ETA ZERBITZUAK:
7.1

Egonkortasun ekonomiko bat emango duen gestio gardena burutu,
giza baliabideen, inbertsioen eta diru laguntzen oreka lortuz
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1. EREMUA: ERAKUNDEAREN PLANTEAMENDUAK
HELBURU
ESTRATEGIKOA

1.- KEI
akreditazioaren
aseguramendua
lortzea

BERARIAZKO HELBURUAK
 1.1. KEI gidari taldeak aurreebaluazioa bat egitea

1.1- Eremuz-eremuz ikusi ea eguneratze

 1.2. Eremu bakoitzeko
arduradunak, bere estandar guztiak
gainbegiratzea

1.2.- Arduradun bakoitzak ebaluatu eta
gidari taldeari emaitzak eman

 1.3. Hezkuntza komunitateko
partaideen asebetetze maila neurtzea.
 1.4. Hezkuntza komunitatean KEI
metodologia lantzea.

 1.5. Auditoria prestatzea eta
gainditzea


2.- Euskal
hezkuntzaren
erreferente bat
izatea.

2.1. HIZPRO taldeko proiektuak
aurrera eramatea.

1.3.- Inkestak pasa eta emaitzak baloratu.

1.4.-Klaustroan eremuz eremu landu.

2.3.- IHP. txertatu eta unitate
didaktikoraino eraman.

3.2.- 2016an ikastolako
50.urteurrena ospatzea

2013-06
2013-05
KEIGidaritza
Taldea
Zuzendaritza
taldea

o

20132016

o
o

Koordinazio
bilerak. Aktak
Inkesten
emaitzak
Aseguramend
u bera.

2013-10

2.1.- Etapa bakoitzeko ordezkari bat
liberatuko 2 orduz ostegunetan, proiektuen
koordinazioa eraman.





LORPEN
ADIERAZLEAK

2013-11

2.2- HIZPRO T. eta Zuzendaritza taldeak
gainbegiratu eta ahalbideratu.

3.1- Ebaluazioaren kulturaren bidez
alderdi ahulak diagnostikatzeko, eta
etengabeko hobekuntzak bideratzeko
KEI- kalitatezko ereduarekin jarraitzea.

EPEA

1.5.- Simulazioak egin.

2.2. Hizkuntza proiektua
inplementatzea.



ARDURADU
NA

guztiak eginak dauden. CMAPak gainbegiratu



2.3. Euskal curriculuma aurrera
eramatea.

3.- Ikastolaren
irudia eta eskaintza
sendotzea,
matrikulazio
egonkorra
bermatuz.

EKINTZA PLANA

3.1.- 2014ean KEIko ziurtapena lortu.

3.2.- 2014-2015 ikasturtean Batzorde bat
izendatu, ekintza plan zehatz bat
diseinatzeko.

o
Zuzendaritza
taldea

KEIGidaritza
Taldea
Zuzendaritza
taldea

20132016

20132016

o

o
o

Koordinazio
aktak.
Ekaineko
memoriak

Auditoriaren
txostena.
Ekaineko
memoriak
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2. EREMUA: ANTOLAKUNTZA EGITURAK

HELBURU
ESTRATEGIKOA
1.Giza baliabideak
aurreikusiz, mapa
diseinatzea

BERARIAZKO HELBURUAK
 1.1. Plangintza egokiak
burutzea, aldagai guztiak kontutan
izanik.
 1.2. Langileen jarrera proaktiboa
sustatzea eta baloratzea

EKINTZA PLANA
1.1- Bi ikasturtetan gela baten galerak
suposatzen duena kontutan izanik eta
langileriaren egonkortasuna lehenetsiz, epe
horretarako egokitzapen plangintza berezia
burutu.
1.2.- Langileei iritzia emateko aukerak
zabaldu (inkestak, Blogak,…).

ARDURADU
NA

Kontseilu
Errektorea
Zuzendaritza
taldea

EPEA

Ikastur
tez
ikasturte

LORPEN
ADIERAZLEAK

o
o

Plangintza
bera.
Ekaineko
memoriak

3. EREMUA: ELKARBIZITZA

HELBURU
ESTRATEGIKOA

BERARIAZKO HELBURUAK


1.Hezkuntza
komunitateko
partaideak
bizikidetzaren
begirunean heztea



1.1 Gizartean sortzen diren balio
berriei aurrea hartu eta horien
aurrean jarrera finkoak
gauzatzea.
1.2 Inguruko arazoak
aztertzean, ikasleengan
planteamendu demokratiko,
metodologiko eta batez ere
etikoak eragiten saiatzea

EKINTZA PLANA

1.1- Tutoretza eta Balioko klasetan ohitura
egokiak landu.

1.2- TEParen bidez programak garatu eta
landu.

ARDURADU
NA

Zuzendaritza
taldea
Orientazio D.

EPEA

Ikastur
tero

LORPEN
ADIERAZLEAK

o
o
o

Aktak
Koordinazio
bilerak
Ekaineko
memoriak
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4. EREMUA: TUTORETZA ETA ORIENTAZIOA

HELBURU
ESTRATEGIKOA

1.Ikasleen
aniztasunari
erantzuteko
ikastola inklusiboa
egituratzea

BERARIAZKO HELBURUAK

EKINTZA PLANA


1.1. Orientazio departamendua
eta irakasleriaren lana egituratzea,
aniztasunaz jabetuz, eta ikasleen
beharrei buruzko gogoetak eginez.

1.1- Gelan beharra duten ikasleei baliabide
eta proiektu egokiak, zabalak eta kasu
batzuetan minimoetan oinarritutakoak
eskaini.


1.2. Hezkuntza komunitateko
partaide guztien elkarlana bultzatzea.

1.2- Koordinazio planak bultzatu

 1.3. Ikasleak beren ibilbide
akademikoan orientatzea.

ARDURADU
NA

Zuzendaritza
taldea
Orientazio D.

EPEA

LORPEN
ADIERAZLEAK

o
o
Ikastur
tero

o

1.3.- Orientazio eta aholkularitza saioak
burutu.

Aktak
Koordinazio
bilerak
Ekaineko
memoriak

5. EREMUA: CURRICULUMA

HELBURU
ESTRATEGIKOA

1.-Hizkuntzen
irakaskuntza eta
erabilerari
dagozkien
alderdiak era
integralean biltzea
eta hizkuntzen
trataerari
koherentzia
ematea

BERARIAZKO HELBURUAK


1.1. Ulermenerako eta
adierazpenerako formazioa burutzea

1.2 HIZPRO mintegian parte
hartzea, metodologia lantzeko.


1.3 Irakurketa Plana gauzatzea

EKINTZA PLANA

ARDURADU
NA

EPEA

LORPEN
ADIERAZLEAK

1.1- Klaustro eta lan taldetan formazioa jaso

1.2- Gelan metodologia hori inplementatu,
hizkuntzetatik arlo guztietara zabalduz.
1.3- Irakurketa Plana gauzatzeko estrategia
eta kronograma burutu

Zuzendaritza
taldea

Ikastur
tero

o
o
o

Aktak
Koordinazio
bilerak
Ekaineko
memoriak
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2.1- EKI-ko formaziozko
mintegietan parte hartzea.


3.1. Ikasleek hiru hizkuntzetan
komunikatzeko gaitasuna lortzea
(euskaran eta gaztelanian, B2;
ingelesean, B1)

2.1- Gelan inplementatu.
2.2 Irakasleak mintegietara bideratu

3.1.1- Ebaluazio diagnostikoko
idazmen eta ahozko frogak burutu
3.1.2- Federazioko mintegietan parte
hartu.

Zuzendari
tza taldea

20132016

o
o
o

Zuzendari
tza taldea
HIZPRO eta
ingeleseko
taldea

Ikastur
tero

o
o
o

Aktak
Koordinazio
bilerak
Ekaineko
memoriak

Aktak
Koordinazio
bilerak
Ekaineko
memoriak

6. EREMUA: FAMILIA ETA INGURUA

HELBURU
ESTRATEGIKOA

BERARIAZKO HELBURUAK

EKINTZA PLANA

ARDURADU
NA

EPEA

LORPEN
ADIERAZLEAK
o

1.Hezkuntza
komunitate
osoaren
partaidetza
bultzatzea.



1.1. Satisfazio maila neurtzea


2.2. Ikastolaren antolakuntzaegitura sendotzea. Lan batzordeen
partaidetza ziurtatu, bereziki Guraso
batzordea indartuz, gelako
ordezkarien egitura berreskuratuz
 3.1. Arlo pedagogikoan familien
konplizitatea lortzea

1.1- Inkestak pasa eta ondorioztatu.

KEI gidari
taldea

2013

o

Inkesta
bera
Emaitzak

2.2- Gelako guraso bilera eta bakarkako
bileretan gelako ordezkariak lortzeko plan
bat burutu.
2.2.- Urtero Batzordeetan parte hartzeko
gonbidapena hitzez eta zirkular bidez
eskaini.
3.1.- Heziketari eta orientazioari buruzko
zenbait hitzaldi antolatu.

o
Zuzendaritza
Taldea

Ikastur
tero
o

Lan talde
eta geletako
ordezkarien
zerrenda.
Hitzaldietan
partaidetza
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7. EREMUA: ADMINISTRAZIOA ETA ZERBITZUAK

HELBURU
ESTRATEGIKOA

1.Egonkortasun
ekonomiko bat
emango duen
gestio gardena
burutzea

BERARIAZKO HELBURUAK


1.1. Aurrekontu doituak eta
gardenak prestatzea.

 2.1. Egonkortasun planak
diseinatzea.



1.1.

Inbertsiotarako eta
altxortegiari oreka emateko eskatuta
dagoen epe luzeko mailegua sinatzea.

EKINTZA PLANA

ARDURADU
NA

1.1- Zerbitzuetako igoerak egoerari lotuta
negoziatu.

Ekonomika
batzordea

1.2.- Ekonomikako batzordeak kontuei
jarraipen zorrotza egin.

Kontseilu
errektorea

EPEA

2013

LORPEN
ADIERAZLEAK

o

Ekonomika
B. aktak
Kontseiluko
aktak
IPFE bera

o
o

Plan bera
Fakturak

o
o

Ikastur
tero

2.1.- 2013-16 Estrategi planari estaldura
emango dion IPFE berria burutu.

1.1- Beharrak eta baliabideak alderatuz
lehentasunetan oinarritutako inbertsio eta
konponketen garapenaren prozesua burutu.

Ekonomika
batzordea
Kontseilu
errektorea

18
hilabete
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3.- 2013-2016 ESTRATEGI PLANAREN EBALUAZIOA

ESTRATEGI PLANA (2013 – 2016)
EBALUAZIOA

1. EREMUA: ERAKUNDEAREN PLANTEAMENDUAK
1.- KEI akreditazioaren aseguramendua lortzea
 KEI gidari taldea aurrebaluaketa egin du.
 Eremu bakoitzeko arduradunak, bere estandar guztiak gainbegiratuko ditu.
 Hezkuntza komunitateko partaideen asebetetze maila neurtu da.
 Hezkuntza komunitatean KEI metodologia lantzen da.
 Auditoria prestatu eta gainditu da.
2.- Euskal hezkuntzaren erreferente bat izatea.
 HIZPRO taldeko proiektuak aurrera eraman dira
 Hizkuntza proiektua inplementatu da.
 Euskal curriculuma aurrera eraman da
3.- Ikastolaren irudia eta eskaintza sendotu, matrikulazio egonkorra bermatzea

Ebaluazioaren kulturaren bidez alderdi ahulak diagnostikatzeko, eta etengabeko hobekuntzak bideratzeko

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

8

9

10

KEI- kalitatezko ereduarekin jarraitu dugu.



2016an ikastolako 50.urteurrena ospatu da.
EBALUAZIOA

2.EREMUA: ANTOLAKUNTZA EGITURAK
1.- Giza baliabideak aurreikusiz, mapa diseinatzea
 Plangintza egokiak burutu dira, aldagai guztiak kontutan izanik.
 Langileen jarrera proaktiboa sustatu eta baloratu da

1

2

3




Hezkuntza komunitateko partaideak bizikidetzaren begirunean heztea
Gizartean sortzen diren balio berriei aurrea hartu eta horien aurrean jarrera finkoak gauzatu dira
Inguruko arazoak aztertzean, ikasleengan planteamendu demokratiko, metodologiko eta batez
ere etikoak eragiten saiatu gara

5

6

7

EBALUAZIOA

3.EREMUA: ELKARBIZITZA
1.-

4

1

2

3

4

5

6

7
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EBALUAZIOA

4.EREMUA: TUTOREA ETA ORIENTAZIOA
1.



Ikasleen aniztasunari erantzuteko ikastola inklusiboa egituraturatzea
Orientazio departamendua eta irakaslegoaren lana egituratu, aniztasunaz jabetuz, eta ikasleen
beharrei buruzko gogoetak egin dira.
Hezkuntza komunitateko partaide guztien elkarlana bultzatu da.
Ikasleak beren ibilbide akademikoan orientatu ditugu.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

8

9

10

8

9

10

EBALUAZIOA

5.EREMUA: CURRICULUMA
1.Hizkuntzen irakaskuntza eta erabilerari dagozkien alderdiak era integralean biltzea eta
hizkuntzen trataerari koherentzia ematea
 Ulermenerako eta adierazpenerako formazioa burutu da.
 HIZPRO mintegian parte hartu dugu, metodologia lantzeko.
 Irakurketa plana gauzatu da.
2.Ikastolen elkarteko EKI proiektua bultzatu dugu.
 EKI-ko formaziozko mintegietan parte hartu dugu.
3.Komunikazio konpetentzia garatuz ikasle euskaldun eleanitzak heztea
 Ikasleek hiru hizkuntzetan komunikatzeko gaitasuna lortzen dute (euskaran eta gaztelanian, B2;

4

1

2

3

4

5

6

7

ingelesean, B1)

EBALUAZIOA

6.EREMUA: FAMILIA ETA INGURUA
1.



Hezkuntza komunitate osoaren partaidetza bultzatzea.
Satisfazio maila neurtu da
Ikastolaren antolakuntza-egitura sendotu dugu. Lan batzordeen partaidetza ziurtatuz, bereziki
Guraso batzordea indartuz, gelako ordezkarien egitura berreskuratuz
Arlo pedagogikoan familien konplizitatea lortu dugu.

1

2

3




Egonkortasun ekonomiko bat emango duen gestio gardena burutzea.
Aurrekontu doituak eta gardenak prestatu dira
Egonkortasun planak diseinatu dira.
Inbertsioak planifikatu eta gauzatzea



Inbertsiotarako eta altxortegiari oreka emateko eskatuta dagoen epe luzeko mailegua sinatzea.
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