1. Az iskolavezetés önértékelése
(3 kitöltött kérdıív alapján)
A kérdıívek kitöltıi által adott átlagpontszám: 4,4
A legalacsonyabb átlagpontszám: A) c: 3,00 (Az iskola az érdeklıdıknek elegendı
információt nyújt önmagáról.)
A legmagasabb átlagpontszám: B) d, C) c és C) d: 5,00 (Az igazgató és a vezetés
munkakapcsolata korrekt. A vezetıség tagjaival megfelelı a
kapcsolatom. Az igazgatóval korrekt a munkakapcsolatom.)
A legjobb pontszámokat a C) blokk (Saját feladatkörömmel kapcsolatban) válaszai adták.
A legalacsonyabb pontszámokat az A) blokk (Az iskola, mint szervezet mőködése) válaszai
adták.
A legalacsonyabb és legmagasabb átlagpontszámot kapó kérdések blokkonként:
A) c. Az iskola az érdeklıdıknek elegendı információt nyújt önmagáról. 3,00
d. Az iskola mőködése a törvényi szabályozással összhangban van. 4,67
B) a. Az iskolavezetés munkája kellıen szervezett. 3,33
d. Az igazgató és a vezetés munkakapcsolata korrekt. 5,00
C) b. Elégedett vagyok munkám hatékonyságával és eredményességével. 3,67
c. A vezetıség tagjaival megfelelı a kapcsolatom. 5,00
o. Az igazgatóval korrekt a munkakapcsolatom. 5,00
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5. A pedagógus értékelése az iskolavezetés munkájáról és a szervezet mőködésérıl
(21 kitöltött kérdıív alapján)

A kérdıívek kitöltıi által adott átlagpontszám: 4,0
A legalacsonyabb átlagpontszám: B) a: 3,19 (Véleményem szerint a szakmai munka területén
a vezetıi ellenırzés rendszeres, gyakorisága
megfelelı.)
A legmagasabb átlagpontszám: E) k: 4,79 (Meghallgatják ötleteimet, javaslataimat.)
A legjobb pontszámokat a C) blokk (Az iskolai oktatás, nevelés folyamata) válaszai adták.
A legalacsonyabb pontszámokat a B) blokk (Vezetıi ellenırzés, konfliktuskezelés) válaszai
adták.
A legalacsonyabb és legmagasabb átlagpontszámot kapó kérdések blokkonként:
D) k. Az iskola az érdeklıdıknek elegendı információt nyújt önmagáról. 3,84
l. Az iskola mőködése a törvényi szabályozással összhangban van. 4,72
E) a. Véleményem szerint a szakmai munka területén a vezetıi ellenırzés rendszeres,
gyakorisága megfelelı. 3,19
d. Az iskolában a munkahelyi adminisztrációs fegyelem megfelelı. 4,06
F) k. A tanulók tudását az osztályzatok reálisan fejezik ki. 3,73
m. A tanórák utáni tanulással kapcsolatos programok magas színvonalúak. 4,73
o. Az iskolai oktatómunka magas színvonalú és eredményes. 4,71
G) h. Az iskola berendezési tárgyai a funkciónak megfelelıek. 4,15
a. Az iskola külsı megjelenése esztétikus. 4,76
H) f. Számíthatok munkám anyagi elismerésére. 3,43
k. Meghallgatják ötleteimet, javaslataimat. 4,79
A legtöbb x elıfordulása:
D) j – Elégedett vagyok az iskola által biztosított étkezési lehetıségekkel. (4)
C) n – A tanulással kapcsolatos, iskolán kívüli közös programok magas színvonalúak. (3)
C) m – A tanórák utáni tanulással kapcsolatos programok magas színvonalúak. (2)
A szülık és a gyerekek kérdıíveivel összecsengı eredményt hozott, hogy az iskolai
környezettel elégedettek. Ez magas pontszámot kapott mindkét helyen.
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6. A szülık értékelése az iskoláról
(19 kitöltött kérdıív alapján)

Az egyes kérdésblokkokra adott válaszok átlageredményei:
A) Az iskolai környezet, az iskola mőködése: 4,32
B) Az iskolában folyó oktatás: 4, 60
C) Az iskolában folyó nevelés: 4,44
D) Az iskolai légkör, az iskolai élet: 4, 23
__________________
4, 37
A legalacsonyabb, illetve a legmagasabb átlagpontszámot kapó kérdések blokkonként:
A) Elégedett vagyok az iskola által biztosított étkezési lehetıségekkel (az ebéd
minısége, az étkezésre jutó idı; a büfé kínálata és megfizethetısége): 2,72
Az iskola külsı megjelenése esztétikus: 4,63
B) Gyermekem a tanórák után rendszeresen részt vesz tanulással kapcsolatos
programokon: 4,13
Az iskola megfelelıen felkészít a továbbtanulásra.: 4,89
Az iskola biztosítja gyermekem számára a magasabb iskolafokra való bekerülés
feltételeit ill. a magasabb iskolafokon történı helytállást: 4,89
C) A pedagógusok nevelési módszerei elég hatékonyak: 4,22
Gyermekemnek több olyan tanára van, akit emberileg kedvel. 4,74
D) Gyermekemnek hétvégén is sokat kell tanulnia kevés idıt tölt pihenéssel,
szórakozással. 2,72
Gyermekem jól érzi magát az iskolában. 4,89
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7. A diákok értékelése az iskoláról
(9 kitöltött kérdıív alapján)

Az egyes kérdésblokkokra adott válaszok átlageredményei:
A) Az iskolai környezet: 4,26
B) Az iskolában folyó oktatás: 4,08
C) Az iskolában folyó nevelés: 3,87
D) Az iskolai légkör, az iskolai élet: 4,19
_________________
4,1
A legalacsonyabb, illetve a legmagasabb átlagpontszámot kapó kérdések blokkonként:
A) Elégedett vagyok az iskola által biztosított étkezési lehetıségekkel (az ebéd
minısége, az étkezésre jutó idı; a büfé kínálata és megfizethetısége): 2,75
Az iskola külsı megjelenése esztétikus: 5,00
B) Rendszeresen részt veszek tanulással kapcsolatos, iskolán kívüli közös
programokon (osztkiránduláson kívüli tan. kir., szakmai tábor, kulturális program): 2,86
Az iskolában folyó oktatás magas színvonalú: 4,67
C) Osztálytársaim az óraközi szünetekben és a tanórán kívüli programokon
fegyelmezetten viselkednek. 3,38
Az iskola fegyelem-elvárása, a megkövetelt viselkedéskultúra megfelelı: 4,56
D) Szabadidımben részt veszek tanórákon kívüli iskolai szerbezéső, nem kötelezı
programokon (kulturális és sportrendezvények): 3,33
Az iskolában biztonságban érzem magam: 4,78
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