
B.  Tanulói elégedettségmérés 
 
 

 

 

 

 

1. Milyen a kapcsolatod az alábbi személyekkel, ill. csoportokkal? 
    Karikázd be a megfelelő számot a következő értelmezés szerint: 

    1 - nagyon jó          2 - jó          4 - elfogadható          5 - rossz          0 -  nem tudom megítélni   
 

 

1.1 osztályfőnök    37  1,59 

1.2 az osztályban tanító pedagógusok többsége    34  2,26 

1.3 iskolavezetés (igazgató, igazgatóhelyettes)   34  1,94 

1.4 hitoktató   30  2,77 

1.5 egyéb iskolai alkamazottak (titkárnő, gondnok, 

takarítónők, szakácsnők) 
  34  2,03 

       

1.6 osztálytársak   37  1,57 

1.7 iskolatársak (más osztályok tanulói)   37  2,35 

 
2. Mennyire vagy elégedett az iskolával az alábbi területeken? 
    Karikázd be a megfelelő számot a következő értelmezés szerint: 

    1 - nagyon elégedett vagyok              2 - általában elégedett vagyok            4 - gyakran elégedetlen vagyok     

    5 - nagyon elégedetlen vagyok           0 -  nem tudom megítélni   
 

 

2.1 az osztálytermed rendje, tisztasága   35  2,06 

2.2 az iskola egyéb tereinek (folyosó, udvar, WC, stb.) 

rendje, tisztasága  
  35  1,80 

       

2.3 az iskolai ebéd minősége   20  3,55 

2.4 az iskola tárgyi-technikai felszereltsége   36  1,44 

2.5 a PC-használati és internetezési lehetőség   35  1,71 

2.6 munkafeltételek (pad, szék, világítás, tábla, ...)   36  1,78 

 
3. A következő részben a tanítási órákra, a tanításra-tanulásra vonatkozó állításokat találsz.  
    Karikázd be a megfelelő számot a következő értelmezés szerint. Az adott állítással: 

    1 - maximálisan egyetértek              2 - általában egyetértek            4 - sokszor nem értek egyet     

    5 - egyáltalán nem értek egyet         0 -  nem tudom megítélni   

 

3.1 A tanítóim a tanórákra nagyon alaposan felkészülnek.   36  1,72 

3.2 A tanítóim jól, érthetően magyaráznak, ha szükséges, 

újra elmagyarázzák a tananyagot. 
  36  1,78 

3.3 A tanórák általában érdekesek, színesek, változatosak.   36  2,72 

3.4 A tanítók rugalmasan változtatnak a tanóra tervezett 

menetén, ha a tanulók érdekes témát - ötletet vetnek fel. 
  35  2,71 

3.5 A tanórákon mi, tanulók is aktívan dolgozunk.   35  2,20 

3.6 Nagyon sok olyan feladatot kapunk, amikor 

együttműködhetünk, csoportokban dolgozhatunk. 
  37  2,65 

3.7 Azok a tanulók, akik már rendelkeznek az alap-

ismeretekkel, gyakran egyéni feladatokat kapnak. 
  35  2,69 

3.8 A követelmények és az értékelés szempontjai mindenki 

számára ismertek és világosak, érthetőek. 
  36  2,64 

 

Válaszok 

száma 

Átlagos 

pontszám 



3.9 Tanítóim jól és igazságosan értékelik a munkámat.   37  2,16 

3.10 Úgy érzem, hogy a képességeimhez mérten jól fejlődök, 

gyarapodik a tudásom. 
  36  1,97 

3.11 A tanítási órákon általában jó hangulat van.   36  2,19 

3.12 A tanítóim jól oldják meg a tanórákon felmerülő 

viselkedési és nevelési problémákat. 
  35  2,09 

3.13 Nem tapasztalom, hogy a tanítóimnak lennének 

kedvenceik, akikkel kivételeznek. 
  36  3,22 

3.14 Tanítóim türelmesek, megértőek, emberségesek.   36  2,19 

3.15 Ha problémám van, bátran fordulhatok tanítóimhoz.   34  1,94 

 
4. Mennyire vagy elégedett a tanórán kívüli iskolai élettel, az iskolai rendezvényekkel, programokkal? 
    Karikázd be a megfelelő számot a következő értelmezés szerint: 

    1 - nagyon elégedett vagyok              2 - általában elégedett vagyok            4 - gyakran elégedetlen vagyok     

    5 - nagyon elégedetlen vagyok           0 -  nem tudom megítélni   

 
4.1 iskolai kirándulások színvonala és hangulata   36  1,31 

4.2 iskolai rendezvények színvonala és hangulata   33  1,79 

4.3 kulturális és művelődési lehetőségek választéka   33  2,18 

4.4 sportolási lehetőségek választéka   34  1,68 

4.5 a szakköri kínálatok érdekessége   34  1,47 

4.6 a szakkörökben folyó tevékenységek hasznossága   32  1,91 

4.7 a tehetséggondozás feltételei és színvonala   34  2,06 

4.8 a lemaradók és a hátrányos helyzetűek segítése    35  2,31 

 

 
5. Hogyan ítéled meg az iskola részéről a Veled szemben támasztott követelményeket? 
    Karikázd be a megfelelő számot a következő értelmezés szerint: 
 

 

    1  - nagyon magas           2  - magas          3  - elfogadható            4  - alacsony           5  -  nagyon alacsony  
 

                   1                               13                            18                               1                                    5 

 

 

 

 
6. Becslésed szerint átlagosan mennyi időt fordítasz otthon (napköziben) az iskolai felkészülésre    

    (írásbeli feladatok megoldása, tanulás, információgyűjtés, olvasás, szorgalmi feladatok, stb.)? 
    Karikázd be a megfelelő számot a következő értelmezés szerint: 
 

 

    1)  1 óránál kevesebbet         2)  1-1,5 órát          3)  1,5-2 órát          4)  2-3 órát         5)  3 óránál többet 
  

                     10                                   11                            8                          5                              3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átlag: 2,71 

Átlag: 2,46 azaz kb. 1 ó 44 p 



 

7. Mennyire szeretsz iskolába járni? 
    Karikázd be a megfelelő számot a következő értelmezés szerint: 
 

    1  - nagyon szeretek iskolába járni    2  - szeretek iskolába járni     3  - elfogadom, nem rossz hely az iskola              

                                 3                                                 10                                                      11 
  

    4 - nem szeretek iskolába járni          5 -  nagyon nem szeretek iskolába járni, számomra ez gyötrelem 

                              5                                                                                 8                                                             

 

 

 

 
8. Összességében, mindent egybe véve, mennyire  vagy elégedett az iskolánkkal? 
 

        nagyon elégedett                       elégedett                                elégedetlen                       nagyon elégedetlen 

               vagyok                                vagyok                                     vagyok                                   vagyok 
 

                  5                                     30                                         2                                         0           
  

 

 

 

 

 

 

Átlag: 3,14 

Átlag: 1,97 


