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iskola felszereltsége, ellátottsága? 

iskolában tanító tanárok személyisége? 

iskolában tanító tanárok felkészültsége?

tanítási órákon alkalmazott módszerek? 

tanulók ellen ırzése értékelése? 

osztályközösség? 

tanórán és az iskolán kívüli 
foglalkozásokon való részvétel? 

szülık iskolai végzettsége? 

család anyagi háttere? 

a gyermek adottsága? 

szempontjából mennyire fontos a/az … mennyire segíti a/az …



Bázis: összes megkérdezett (28 f ı) Bázis: érdemi választ adók száma (28 f ı)
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a kérdésre adott osztályzatok 
átlaga egy 0-100 fokú skálára 

b3. Összességében mennyire elégedett  

gyermeke iskolájával?



Bázis: összes megkérdezett (28 f ı) Bázis: érdemi választ adók száma (28 f ı)

0 1 2

9

11

05 0

egyáltalán
nem elégedett

..2.. ..3.. ..4.. ..5.. ..6.. nagyon
elégedett

..NT/NV..

77

0

20

40

60

80

100

a kérdésre adott osztályzatok 
átlaga egy 0-100 fokú skálára 

b4. Milyennek ítéli gyermeke iskolájában   

a tanár-diák kapcsolatot?



szülıkkel való kapcsolattartást? tanár-diák kapcsolatot ?

Bázis: összes megkérdezett (28 f ı) Bázis: összes megkérdezett (28 f ı)
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b4. Milyennek ítéli 

gyermeke iskolájában… 
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tanár-diák 
kapcsolatot?    

a szülıkkel való 
kapcsolattartást?

a kérdésre adott osztályzatok átlaga egy 0-100 fokú skálára vetítve



Bázis: összes megkérdezett (28 f ı)

Elégedett a gyermekével szemben támasztott 
nevelési-oktatási követelményekkel.

Elégedett a pedagógusok fegyelmezési         
módszereivel.        

Gyermeke szereti az iskolát.                 

Elégedett az iskola nevelı munkájával.       

Elégedett az iskola oktatási színvonalával.     

Elégedett az iskola által nyújtott tanórán       
 kívüli foglakozási lehetıségekkel.       

Elégedett az iskolában mőködı tanórán kívüli
 foglakozások minıségével.  

Úgy látom, az iskolában közvetített értékek     
 megfelelnek az otthon tanítottaknak.         

00 11 18 25 36 11-1
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00 11 0 11 39 39 0
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04 4 4 29 46 14-1
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004 7 29 46 14 0
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Elégedett a gyermekével szemben támasztott 
nevelési-oktatási követelményekkel.

Elégedett a pedagógusok fegyelmezési         
módszereivel.        

Gyermeke szereti az iskolát.                 

Elégedett az iskola nevelı munkájával.       

Elégedett az iskola oktatási színvonalával.     

Elégedett az iskola által nyújtott tanórán       
 kívüli foglakozási lehetıségekkel.       

Elégedett az iskolában mőködı tanórán kívüli
 foglakozások minıségével.  

Úgy látom, az iskolában közvetített értékek     
 megfelelnek az otthon tanítottaknak.         

egyáltalán
nem

..2.. ..3.. ..4.. ..5.. ..6.. teljes
mértékben

..NT/NV..

b6. Mennyire ért egyet  a 

következ ı állításokkal?


