
Szülői igény- és elégedettségmérés 

2018. május 7. és június 15. között iskolánkban kérdőíves szülői igény- és elégedettségmérést 

végeztünk. 207 szülő töltötte ki az on-line kérdőívet. 

 

Igényfelmérések eredményei 

1. Iskolai nevelő – oktató munka legfontosabb feladatai a szülői igények alapján: 

jelölés szülői igény 

161  gyermekközpontú iskolában neveljék a gyermekeket 

146 az alapműveltség megszerzése 

117  kulturált, egészséges életre való nevelés 

106  harmonikus személyiség kialakítása 

93 alapkészségek kialakítása 

82 tehetségek gondozása, társas kapcsolatok fejlesztése 

 

2. Elvárások a pedagógusok munkájával kapcsolatban a szülői igények szerint: 

jelölés szülői igény 

160  képes legyen érdekessé tenni az általa tanított tantárgyakat a tanulók számára 

148  kísérje figyelemmel és segítse elő a gyermekek, tanulók fejlődését 

136  szakmailag felkészült legyen 

135  értékeljen igazságosan, objektíven 

104  szeresse tanítványait 

93 jelezze a szülők felé, ha gyermekük érdekében intézkedést tart szükségesnek  

 

Elégedettségmérés eredményei 

Eredmények egy ötfokú skálán: 

- iskola és család kapcsolata 3,97 

- iskola által közvetített értékek 4,45 

- az iskolai programokba való beleszólás lehetősége 3,82 

- panaszkezelés módja 3,93 

- iskolai nevelő-oktató munka 4,22 

- a tanulók terhelése 4,04 

- egészséges életmódra nevelés 4,31  



- értékelési módszerek 4,16 

- fegyelmezés 3,87 

- tehetséggondozás 3,98 

- továbbtanulás segítése 4,09 

- tanórán kívüli tevékenységek 4,12 

- iskolai sportélet 4,06 

- pedagógusok munkája 4,19 

- szülői értekezletek száma, témája 4,32 

- kisegítő személyzet munkája 4,35 

- tárgyi felszereltség 3,65 

- iskola épülete 2,85 

- osztálylétszám 3,77 

- iskola tisztasága 3,85 

- étkezés 2,79 

- étkezési díjak befizetése 4,27 

 

A honlapon az iskolai összesített eredményeket tüntetjük fel. Az osztályokra vonatkozó 

eredményekről az osztályfőnökök adnak tájékoztatást. 

Pedagógiai munkánk iskolai átlagai elérték a jót, ez a legnagyobb mértékben közelít a 

pedagógusok által elfogadhatónak tartott eredményhez. Kimagasló az értékek születtek 4.45: 

az iskola által közvetített értékek, 4.31: az egészséges életmódra nevelés, 4,22: az iskolai 

nevelő-oktató munka területén. 

Hosszú évek óta problémát okoz az iskolaépület állapota (2,85), ezt az iskola vezetése és a 

szülők közössége folyamatosan jelzi a mindenkori fenntartó felé, egyelőre sikertelenül. Az 

idei tanév legnagyobb beruházása, az iskola alsós udvarának felújítása is alapítványi forrásból 

és támogatói segítséggel valósult meg.  

Az étkezés minősége gyenge (2,79), a szolgáltatóval a szerződést az önkormányzat köti meg, 

ebbe nincs beleszólási lehetőségünk. 

Sok konstruktív vélemény érkezett. Örülünk a munkánkat elismerő gondolatoknak. A 

problémák őszinte felvetését köszönjük. Ezeken igyekszünk változtatni. 
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