6. A szülık értékelése az iskoláról [5]
5.
4.
3.
2.
1.
X.
6. A

Igen; (teljes mértékben) igaz.
Igen; általában igaz, de vannak még kisebb hiányosságok.
Igen; igaz, de vannak még nagyobb hiányosságok.
Részben igaz, de olyan súlyos hiányosságok vannak, amiket okvetlenül javítani kell.
Nem igaz; tapasztalatom szerint az állítás nem felel meg a valóságnak.
Nem jellemzı; nem tudok vagy nem akarok válaszolni a kérdésre.
Az iskolai környezet, az iskola mőködése

a. Az iskola külsı megjelenése esztétikus.
b. Megfelelınek tartom az iskola technikai felszereltségét (könyvtár színvonala,
számítógépek száma, szaktantermek stb.).
c. Elégedett vagyok az iskola által biztosított étkezési lehetıségekkel (ebéd minısége, az
étkezésre jutó idı; a büfé kínálata, megfizethetısége).
d. Gyermekem iskolai környezetével elégedett vagyok.
e. Az iskola beiskolázási/felvételi eljárása jól szervezett.
f. Az iskolavezetés és a szülık közötti kommunikáció megfelelı (értesítés a fontosabb
eseményekrıl, az iskolavezetés elérhetısége, befizetések, tankönyvrendelés stb.).
g. Ha volt ilyen:
A korábban jelzett problémákkal kellı mértékben foglalkozik az iskolavezetés. (A
probléma megoldódott; kedvezı változást tapasztalok; kérdésemre választ kaptam.)
h. Korrekt a munkakapcsolatom gyermekem tanáraival/tanítóival.
i. Gyermekem idıben értesül az iskolai feladatairól, kötelezettségeirıl, lehetıségeirıl és
jogairól (jelentkezési és egyéb határidık, programok stb.).
j. Elégedett vagyok az iskola szervezettségével, mőködésével.
6. B
a.
b.
c.
d.
e.
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i.
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l.
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Az iskolában folyó oktatás
Az iskolában folyó oktatás magas színvonalú.
Az iskola megfelelıen felkészít a továbbtanulásra.
Gyermekemnek több olyan tanára van, akit kiemelkedıen jónak tartok.
Gyermekem az iskolában azt tanulja, amit az iskola a beiskolázás elıtti
tájékoztatóiban ígért.
Az iskola biztosítja gyermekem számára a magasabb iskolafokra történı bekerülés
feltételeit (felsı tagozat, szakközépiskola vagy gimnázium), ill. a magasabb
iskolafokon történı helytállást (alsó tagozat).
Gyermekem óraterhelését (heti alapóraszám és a kötelezıen választott órák száma)
elfogadhatónak tartom (nem túl sok, nem túl kevés).
Gyermekem kellı mennyiségő házi feladatot kap (nem túl sok, nem túl kevés).
A legtöbb tantárgy esetén a követelményszint és a tanítás színvonala összhangban van
(a tanári számonkérés arányos a leadott anyag mennyiségével).
A tanárok igazságosan és következetesen osztályoznak.
Gyermekem a tanórák után rendszeresen részt vesz tanulással kapcsolatos
programokon (szakkörök, fakultációk, felkészülés tanulmányi versenyekre).
Ha részt vesz ilyen tevékenységekben:
A tanórák utáni, tanulással kapcsolatos programok magas színvonalúak.
Gyermekem rendszeresen részt vesz tanulással kapcsolatos, iskolán kívüli közös
programokon (osztálykirándulásokon kívüli tanulmányi kirándulások, szakmai
táborok, kulturális program stb.).
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m. Ha részt vesz ilyen tevékenységekben:
A tanulással kapcsolatos, iskolán kívüli programok magas színvonalúak.
n. Gyermekem kellı mennyiségő és minıségő tanulmányi segítséget kap, ha szüksége
van rá (pl. betegség, hosszabb távollét, egy anyagrészben való bizonytalanság miatt,
versenyekre való felkészüléskor).
o. Elégedett vagyok az iskolában folyó oktatással.
6. C

4,20

4,59

Az iskolában folyó nevelés

a. A pedagógusok nevelési módszerei hatékonyak.
b. Az iskola alapvetı értékközvetítı tevékenysége (tanulás, tudás, munkaszeretet;
igényesség, mőveltség, erkölcsiség) eredményes.
c. Gyermekemnek több olyan tanára van, akit emberileg kedvel.
d. Szükség esetén gyermekem megfelelı mértékő emberi (nem tanulmányi jellegő)
segítséget kap tanáraitól.
e. Az iskola fegyelem-elvárása, a megkövetelt viselkedéskultúra megfelelı.
f. A fegyelmezetlenséget, feledékenységet, figyelmetlenséget a tanárok korrekt módon,
igazságosan kezelik.
g. Az iskola gyakorlatiasságra, önállóságra is nevel.
h. Elégedett vagyok az iskolában folyó nevelımunkával.
6. D
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Az iskolai légkör, az iskolai élet

a. Elégedett vagyok gyermekem osztály- és iskolatársaival való kapcsolatával.
b. Az iskolában biztonságban tudom gyermekemet.
c. Az egyes családok között meglévı anyagi különbségek nem befolyásolják jelentısen
gyermekem iskolai életét.
d. Gyermekem az iskolában/az iskola miatt keveset szorong (legfeljebb feleléskor
vagy dolgozatírás elıtt izgul).
e. Gyermekem elégedett a tanulmányi eredményével, ezért jól érzi magát az iskolában.
f. Gyermekem szabadidejében részt vesz tanórákon kívüli iskolai szervezéső, nem
kötelezı programokon (kulturális és sportrendezvények stb.).
g. Ha részt vesz ilyen programokon:
A tanórákon kívüli iskolai szervezéső, nem kötelezı programok (kulturális és
sportrendezvények stb.) magas színvonalúak.
h. Gyermekemnek hétköznap sokat kell tanulnia, kevés szabadideje marad.
i. Gyermekemnek hétvégén is sokat kell tanulnia, kevés idıt tölt pihenéssel,
szórakozással.
j. Gyermekem jól érzi magát az iskolában.
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7. A diákok értékelése az iskoláról [5]
5.
4.
3.
2.
1.
X.
7. A

Igen; (teljes mértékben) igaz.
Igen; általában igaz, de vannak még kisebb hiányosságok.
Igen; igaz, de vannak még nagyobb hiányosságok.
Részben igaz, de olyan súlyos hiányosságok vannak, amiket okvetlenül javítani kell.
Nem igaz; tapasztalatom szerint az állítás nem felel meg a valóságnak.
Nem jellemzı; nem tudok vagy nem akarok válaszolni a kérdésre.
Az iskolai környezet

Az iskola külsı megjelenése esztétikus.
Az iskolaépület belsı kialakítása kényelmes, esztétikus.
Elégedett vagyok az épület (osztálytermek, folyosók, közös helyiségek) tisztaságával.
Az iskolában jók a tisztálkodási körülmények (öltözık, mosdók).
Elégedett vagyok az iskola által biztosított étkezési lehetıségekkel (ebéd minısége, az
étkezésre jutó idı; a büfé kínálata, megfizethetısége).
f. Az iskola számítógépparkja megfelelı (számítógéptermek állapota, számítógépek
száma és elérhetısége; internet-használat).
g. Elégedett vagyok az iskola egyéb technikai felszereltségével (szaktantermek állapota;
TV, videó, írásvetítı stb. eszközök száma).
h. Az iskola berendezési tárgyai (tantermekben, közös helyiségekben) a funkcióiknak
megfelelıek.
i. Az iskolai könyvtár színvonalas, szolgáltatásai hasznosak.
j. Idıben értesülök az iskolai feladataimról, kötelezettségeimrıl, lehetıségeimrıl és
jogaimról (jelentkezési és egyéb határidık, programok stb.).
k. Elégedett vagyok az iskola szervezettségével, mőködésével.
l. Az iskolai környezetemmel elégedett vagyok.
a.
b.
c.
d.
e.

7. B
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Az iskolában folyó oktatás

Az iskolában folyó oktatás magas színvonalú.
Az iskola megfelelıen felkészít a továbbtanulásra.
Több olyan tanárom van, akit kiemelkedıen jó tanárnak tartok.
A tanítási órák pontosan kezdıdnek.
A tanítási órák pontosan fejezıdnek be.
Tanítási órák ritkán maradnak el.
A tanárok a dolgozatokat két hét alatt kijavítják.
A legtöbb tantárgy követelményrendszerének átlagos mennyiségő tanulással meg
tudok felelni.
i. A legtöbb tantárgy esetén a követelményszint és a tanítás színvonala összhangban van
(a tanári számonkérés arányos a leadott anyag mennyiségével).
j. Az osztályzataim reálisan fejezik ki a tudásomat.
k. Szükség esetén megfelelı tanulmányi segítséget kapok tanáraimtól (betegség,
hosszabb távollét, adott anyagrészben való bizonytalankodás miatt, vagy a
tehetséggondozás során).
l. Tanórák után rendszeresen részt veszek tanulással kapcsolatos programokon
(szakkörök, fakultációk, készülés tanulmányi versenyekre).
Ha részt veszel ilyen tevékenységekben:
m. A tanórák utáni tanulással kapcsolatos programok magas színvonalúak.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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n. Rendszeresen részt veszek tanulással kapcsolatos, iskolán kívüli közös programokon
(osztálykirándulásokon kívüli tanulmányi kirándulások, szakmai táborok, kulturális
programok stb.).
o. Ha részt veszel ilyen tevékenységekben:
A tanulással kapcsolatos, iskolán kívüli programok magas színvonalúak.
p. Elégedett vagyok az iskolában folyó oktatással.
7. C

4,11
4,40

Az iskolában folyó nevelés

a. A pedagógusok nevelési módszerei hatékonyak.
b. Az iskola alapvetı értékközvetítı tevékenysége (tanulás, tudás, munkaszeretet;
igényesség, mőveltség, erkölcsiség) eredményes.
c. Több olyan tanárom van, akit emberileg kedvelek.
d. Szükség esetén megfelelı mértékő emberi (nem tanulmányi jellegő) segítséget kapok
tanáraimtól.
e. Az iskolai viselkedés területén megfelelıen eligazít a Házirend.
f. Az iskola fegyelem-elvárása, a megkövetelt viselkedéskultúra megfelelı.
g. Osztálytársaim a tanítási órákon fegyelmezetten viselkednek.
h. Osztálytársaim az óraközi szünetekben és a tanórán kívüli programokon
fegyelmezetten viselkednek.
i. A fegyelmezetlenséget, feledékenységet, figyelmetlenséget a tanárok korrekt módon,
igazságosan kezelik.
j. Az iskola gyakorlatiasságra, önállóságra is nevel.
k. Elégedett vagyok az iskolában folyó nevelımunkával.
7. D
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Az iskolai légkör, az iskolai élet

a. A tanárok kedvelik az osztályunkat.
b. Elégedett vagyok az osztály- és iskolatársaimmal való kapcsolataimmal.
c. Elégedett vagyok a DÖK érdekképviseleti, véleménynyilvánítási és
rendezvényszervezı munkájával.
d. Az iskolában biztonságban érzem magam.
e. Az iskolában/az iskola miatt keveset szorongok (legfeljebb feleléskor vagy
dolgozatírás elıtt izgulok).
f. A tanulmányi eredményemmel elégedett vagyok, ezért jól érzem magam az iskolában.
g. Szabadidımben részt veszek tanórákon kívüli iskolai szervezéső, nem kötelezı
programokon (kulturális és sportrendezvények stb.).
h. Ha részt veszel ilyen programokon:
A tanórákon kívüli iskolai szervezéső, nem kötelezı programok (kulturális és
sportrendezvények stb.) magas színvonalúak.
i. Hétköznap sokat kell tanulnom, kevés szabadidım marad.
j. Hétvégén is sokat kell tanulnom, kevés idıt töltök pihenéssel, szórakozással.
k. Jól érzem magam az iskolában.
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