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SZÜLŐI KÉRDŐÍV ÖSSZEGZÉSE - 2017. május 
 

84 db kérdőívből 35 érkezett vissza: 41% 
 

1.    Ki tölti ki a kérdőívet?  
Anya: 75% Apa: 5%  Szülők közösen, más felnőtt:20 %  

 

  2. Miért ezt az iskolát választották? (Az Ön számára 3 legfontosabbat jelölje.) 
 
31% - gyermek testvére is idejár/t 
29% - a gyermek adottságainak ez felelt meg legjobban 
29% - személyiségközpontú 
27% - keresztény intézmény  
23%  - ismerősök elbeszélései alapján 
20% - színvonalas oktató munka  
20% - az iskola helye, közelsége alapján 
14% - fejlesztő foglalkozások lehetősége alapján 
14%  - a tanító személye alapján 
11% - a gyermek döntött így 
  7% -  egyéb: családias, jó közösség, régi vágású tanárok, alapítók voltunk, kis kétszámú osztályok, legjobb megoldásnak tűnt 
  5% - az óvónő tanácsai alapján 
  0% - az iskola épületének állaga alapján 
  0% -  az iskola tárgyi feltételei alapján 

 

3.  Milyen gyakran vesz(nek) részt gyermeke/gyermekük szülői értekezletén? 

Rendszeresen: 86% Alkalmanként: 9% Általában: 5% Egyáltalán nem: 0% 

 

Milyen gyakran vesz(nek) részt gyermeke/gyermekük iskolájában fogadóórán? 
 

Rendszeresen: 3% Alkalmanként: 51% Általában nem: 23% Egyáltalán nem: 20% Nem adott választ: 3% 
 
Szokott-e /szoktak-e részt venni iskolai eseményeken? (ünnepség, egyéb program) 
 

Rendszeresen: 60% Alkalmanként: 34% Általában nem: 3% Egyáltalán nem: 0%   Nem adott választ: 3%  
 
 
 4.  Milyennek ítéli meg az iskolai légkört?  

79% -  gyermekközpontú 
15% -  humánus 
3 % -  demokratikus 
3% - egyéb: nagyon jó, átlagos 
0% -  szigor, vasfegyelem jellemzi  
0% - liberális



Az alábbi állítások esetén az ötfokú skálán azt a számot karikázza be, amelyik legjobban kifejezi az Ön véleményét. 
 

5. Az iskola és a családi ház közötti információáramlásnak, mely formáját tartja a leghatékonyabbnak? 
 

 egyáltalán nem hatékony     nagyon hatékony 
a) szülői értekezlet.     3% 3% 11% 26% 49%     8% nem válaszolt 
b) fogadó óra.      3% 5% 11% 26% 29%    26% nem válaszolt 
c) családlátogatás.     3% 11% 11% 11% 29%    35% nem válaszolt 
d) szülői fórum.      3% 5% 26% 29%   9%    28% nem válaszolt 
e) iskolai rendezvény.     0% 9% 23% 26% 43%      9% nem válaszolt  
f) folyamatos információcsere írásban (ellenőrző könyv) 0% 20% 11% 20% 26%    23% nem válaszolt 
g) alkalmi találkozáskor szóban    0% 3% 11% 34% 31%    21% nem válaszolt 

  h) internet (e-mail, facebook, honlap)   3% 3% 25%        29% 26%    14% nem válaszolt 
 i) e-napló      5% 5% 26% 26% 17%    21% nem válaszolt 

 
6. Segítőkészségük, kapcsolatteremtő képességük alapján milyennek ítéli az alábbi személyek munkáját az iskolában? 

 nagyon 
elégedetlen 

vagyok 

% % % nagyon 
elégedett 

vagyok 

nem 
tudom 

 
 a) iskolavezetés 

 
0 

 
0 

 
5 

 
29 

 
        57 

 
 9% 

b) osztályfőnök 3 0 3 23         66  5% 

c) osztályban tanító tanárok   nem válaszolt: 7% 0 0     11 37         40  5% 
ne d) iskolatitkár                                          nem válaszolt : 6% 0 0 0 29         60  5% 

 

7.  Mennyire elégedett Ön azzal a tájékoztatással, amit az iskolától kap? 
 

nagyon 
elégedetlen 

vagyok 

  %      %           % nagyon 
elégedett 

vagyok 

nem 
tudom 

a) szülői értekezleteken / nem válaszolt:7% 0 3     10 20         57 3 

b) fogadóórák alkalmával / nem válaszolt: 6% 3 5 9 9         37 31
0 c) osztályfőnökkel történő találkozások: / nem válaszolt: 14% 3 0 3 11         69 0 

d) szaktanárokkal történő találkozások: / nem válaszolt: 15% 0 0 9 

 

11         60 5 

e) ellenőrzőbe írt üzenetekkel: / nem válaszolt: 5% 0 3 9 23         60 0 

 

  8.  Mennyire elégedett az iskolával az alábbi területeken? 
 

nagyon 
elégedetlen 

vagyok 

%         %           % nagyon 
elégedett 

vagyok 

nem 
tudom 

a) az osztálytermek rendje, tisztasága / nem válaszol 12% 3 11 9 11         37 17 

b) az iskola tárgyi felszereltsége / nem válaszolt 7% 0 3     11 31         37 11 

c) az iskola környezetének rendezettsége / nem válaszolt 8% 0 5     11       20         51 5 

d) az iskolai környezet biztonsága / nem válaszolt 10% 0 5     11 9         60 5 

e) az iskolai fegyelem / nem válaszolt 6% 0 3     20 29         37 5 

f) a kiemelkedő tanulók elismerése  0 0 3 46         42 9 

g) az iskola "jó híre" a településen / nem válaszolt 11% 0 3 9 23         37 17 

h) a tanítás eredményessége / nem válaszolt 7% 3 0 5 37         43 5 

i)  a szülőkkel való kapcsolattatás gyakorisága / nem válaszolt 6% 0 3     11 29         46 5 

j)  a tanár-diák viszony emberiessége 0 0 5 33         57 5 

k) az iskolai ügyintézés (igazolások stb.) nem válaszolt: 20% 0 0 0 29         46 5 

 

9. Mennyire elégedett a gyermekét tanító tanárok többségének: 
 

nagyon 
elégedetlen 

vagyok 

 %       %         % nagyon 
elégedett 

vagyok 

nem 
tudom 

a) értékelési rendszerével? / nem válaszolt 7% 0 0     17 31         43 3 

b) nevelési eljárásával? / nem válaszolt 13% 0 0     11 31         40 5 

c) kapcsolattartási stílusával? / nem válaszolt 3% 0 3 9 37          43 5 

d) igényességével a tanításban? / nem válaszolt 6% 0 0     20 26         43 5 

e) szakmai tudásával? / nem válaszolt 4% 0 0 5 23         57 11 

       



  10. Hogyan ítéli meg a tanórán kívüli tevékenységeket? 
 nagyon 

elégedetlen 
vagyok 

  %          % % nagyon 

elégedett 
vagyok 

 

nem 

tudom 
 
a) iskolai rendezvények száma / nem válaszolt 2% 

 
0 

 
0 

 
8 

 
   34 

 
        43 

 
11 

b) iskolai rendezvények szervezettsége / nem válaszolt 2% 0 0 8    23        54 11 

c) iskolai rendezvények hangulata / nem válaszolt 4% 0 0 0    14        71 11 

d) tanulmányi kirándulások száma / nem válaszolt 13% 0 3 0    11        63 
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e) tanulmányi kirándulások szervezettsége/ nem válaszolt 10% 0 0 5    34        40 11 

f) tanulmányi kirándulások hangulata / nem válaszolt 11% 0 0 0    26        46 17 

g) felzárkóztató foglalkozások kínálata 0 3     11    34        26 26 

h) felzárkóztató foglalkozás eredményessége / nem válaszolt 3% 0 3 5    29        29 31 

i) versenyre felkészítés, tehetséggondozás/ nem válaszolt 5% 0 3 3    29        29 31 

j) hátrányos helyzetű tanulók segítése / nem válaszolt 3% 0 3 5    23        29 37 

 

11. Hogyan értékeli az iskola fejlesztő munkáját az alábbi területeken? 
 

 

 
 

13. Az Ön becslése szerint mennyi időt kell naponta készülnie gyermekének ahhoz, hogy az iskolai követelményeknek 
eleget tegyen? 
1 óránál kevesebbet 9%    1–1,5 órát: 40%     1,5–2 órát:23%    2–3 órát: 11%    3 óránál többet:11%     nincs válasz: 6% 

 
14. Az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozások közül mely típusú foglalkozásokat tartja szükségesnek gyermeke 
számára? Többet is megjelölhet. 
a) felzárkóztató foglalkozások (korrepetálás): 57% 
b) tehetséges tanulók fejlesztését célzó foglalkozások (szakkörök): 46% 
c) a továbbtanulást előkészítő foglalkozások: 57% 
d) művészeti csoportok: 34% 
e) sportkörök: 37% 
f) egyéb: konkrét kérések, ötletek: 3% úszásoktatás 

 
 

Egyáltalán  

nem szeret 

 
nagyon                

szeret           

 
nem tudom          

   15. Ön szerint gyermeke mennyire szeret iskolába járni? 1 2               3 4 5 9 
 
 

                     0%             0%     11%        31%      46%       5% nem válaszolt 7% 

16.  Véleménye szerint változott-e az iskola által végzett munka színvonala az elmúlt 2 évben? 
 

Nagymértékben javult: 25% Kismértékben javult: 22% Nem változott: 17% 
17% 

Kismértékben romlott: 6% Nagymértékben romlott: 0% Nem tudom: 28% 

Nem válaszolt: 2% 

 
nagyon 

elégedetlen 
vagyok 

    %         %         % nagyon 
elégedett 

vagyok 

nem 
tudom 

a) tárgyi tudás növelése / nem válaszolt 9% 0 0     20 26         34 11 

b) gondolkodásmód fejlesztése / nem válaszolt 15% 0 3     11 31         29 11 

c) magatartás formálása / nem válaszolt 5% 3 3 9 34         26 20 

d) szorgalomra, kitartásra nevelés / nem válaszolt 1% 0 0     11 37         34 17 

e) kommunikációs készség fejlesztése / nem válaszolt 2% 0 3 9 37         29 20 

f) általános műveltségi szint emelése / nem válaszolt 6%  0 0     11 26         34 23 

g) önfegyelem fejlesztése / nem válaszolt 9% 0 3     11 34         26 17 

h) továbbtanulásra/munkára való felkészítés / nem válaszolt 12% 0 0 

 

 

    11 20         37 20 

 
 12. Hogyan ítéli meg: 

 

nagyon alacsony 

 

    

nagyon magas 

 

 
Nem 
tudom  

a) gyermekével szemben támasztott követelményeket? százalék:      3% 0  36% 42%   19% 0 

  
nagyon 
kevés 

    
nagyon sok 

 
nem 

tudom 

b) a gyermeke által iskolai tanulásra fordított idő mennyiségét?      3% 5%  35% 29%   17% 11% 



17.  Mit tart Ön az iskola legfőbb erősségének? (Soroljon fel – legalább – három dolgot!) 
 

Keresztény: 28% 
- kereszténység erősítése a tudatban: 5% 
- keresztény értékrend 11% 
- hitoktatás: 5% 
- keresztény elven működik: 3% 
- keresztény tanárok: 5% 

 
Központban a gyerek: 26% 
gyerekközpontúság: 15%  
személyre szabott nevelés: 3% 
egyéni képességekre odafigyelés: 3% 
gyerekek érdeklődésének figyelembevétele, támogatása: 5% 
 
Légkör: 27% 
szeretetteljes légkör, szeretettel nevelés: 5% 
családbarát légkör: 14% 
diákok összetartása, egymás segítése: 3% 
barátságos légkör: 5% 
 
Pedagógus: 39% 
képzett tanárok: 3% 
tanárokkal mindent meg lehet beszélni: 3% 
jó tanári kollektíva: 3% 
magyar oktatás: 3% 
színvonalas oktatás: 3% 
nagyon jó nevelési stílus: 3% 
tanár-diák jó kapcsolat: 3% 
információ tanár és szülő között:3%  
iskolai személyzet: 3% 
mezőgazdasági ismeretekre nevelés: 3% 
zeneiskola: 3% 
lovaglás: 3% 
 
 
Egyéb: 39% 
változatosság, sokoldalúság: 3% 
rugalmasság: 3% 
segítőkészség: 3% 
konfliktuskezelés: 3% 
igazságosságra törekvés, kommunikáció: 3% 
következetesség: 3% 
tisztelet: 3% 
humanizmus: 3% 
fejlődésre való készség: 3% 
egyforma bánásmód: 3% 
családi programok: 3% 
szakkörök: 3% 
rendezvények: 3%  

 
 

18.  Ön szerint melyik az a három terület, amelyen az iskolának fejlődnie kellene? 
 

Fegyelem: 22% 
nagyobb fegyelem: 9% 
felügyelet szünetben: 3% 
rendbontók hatékony fegyelmezése: 5% 
rendbontók nem befogadása: 5% 
 
Tárgyi feltételek: 23% 
sportolási lehetőség tanóra után: 5% 
felszereltség,  több játék az udvaron is: 3% 
logisztika: 3% 
ételallergias menza: 3% 
iskola épületének tisztasága: 3% 



 
továbbtanulás segítése: 3% 
osztályrend: 3% 
 
Oktatás: 23% 
több dicséret, biztatás: 3% 
konfliktuskezelés tanítása gyerekek között: 3% 
több, gyakoribb személyes visszajelzés gyerekekről: 3% 
hatékony nyelvoktatást: 5% 
kevés a jegy vagy nem kiegyensúlyozott rögzítése: 3% 
pedagógus következetlensége: 3% 
sok egyéni bánásmódú gyerek: 3% 
 
Egyéb: 14% 
több Szellem: 5% 
iskola újság, büfé, rádió: 3% 
több infocsere a szülőkkel: 3% 
közösségi szellem erősítése: 3% 

 

    
19. Miként ajánlaná gyermeke jelenlegi iskoláját egy most iskolát választó ismerősének?  
 

a) jó szívvel, nyugodt lelkiismerettel: 73% 
b) kisebb fenntartásokkal, de bátran: 21% 
c) nem nyilvánítana sem pozitív, sem negatív véleményt: 6% 
d) inkább más iskolát javasolna: 0% 

 
20. Ön – összességében, mindent egybe véve – mennyire elégedett gyermeke iskolájával? 
 

nagyon elégedetlen vagyok                           nagyon elégedett vagyok 
 

1                       2                         3                         4                         5 
   0%           0%                      17%                    37%                     46% 

Kérjük, röviden írja le egyéb további észrevételeit, javaslatait, hogyan lehetne jobbá tenni iskolánk működését!  

 


