
Pedagógus elégedettséget mérő kérdőív: 

A kérdőívet 41 fő töltötte ki. 

Ebből az alsó tagozaton is tanít 13, a felső tagozaton is tanít 21, a gimnáziumban is tanít 29. 

Legtöbb órája az alsó tagozaton van 8, a felső tagozaton 7, a gimnáziumban 25 válaszadónak. 

 

 

ÁTLAG

Az igazgatóhelyettesek sok és nélkülözhetetlen feladatot látnak el iskolánkban. 4,85

Segítséget jelentenek a rendszeres, tudnivalókat tartalmazó e-mailek. 4,68

Iskolánkban nemcsak tananyagot, de emberséget és hitet is kaphatnak a diákok. 4,61

Tudom, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelnem munkahelyemen. 4,59

Jól érzem magam a tantestületben. 4,56

Büszkeséggel gondolok iskolámra. 4,55

Büszke vagyok tanítványaimra. 4,48

Az iskola igazgatója jól vezeti az iskolát. 4,37

Iskolánk jó úton jár. 4,35

Úgy érzem, az iskolavezetés megbecsüli munkámat. 4,24

Iskolánk hitelesen közvetíti mindazt, melyet katolikus iskolaként közvetíteni hivatott. 4,20

Az iskolavezetés nyitott a kollégáktól érkező javaslatokra és ötletekre. 4,13

Örülök, hogy sok feladatra önkéntesen lehet jelentkezni. 4,10

Úgy érzem, a szülők megbecsülik munkámat. 4,03

Úgy érzem, a diákok megbecsülik munkámat. 4,00

Az információ-áramlás megfelelő, általában időben eljutnak hozzám a fontos tudnivalók. 4,00

Az utóbbi években iskolánk sokat fejlődött az infrastruktúra tekintetében. 3,98

Iskolánk fenntartója jó gazdaként látja el feladatait. 3,93

Diákjaink között sok a tehetséges gyerek. 3,83

Diákjainkat az átlagosnál nagyobb fegyelmezettség jellemzi a tanításon kívüli programok során. 3,63

Az értekezletek általában hasznosak, célratörők. 3,60

Elegendő visszajelzést kapok kollégáimtól munkámat illetően. 3,59

Elegendő visszajelzést kapok az iskolavezetéstől munkámat illetően. 3,56

Elégedett vagyok az intézményen belüli kommunikáció minőségével. 3,54

Diákjaink között sok a tanulási nehézséggel küzdő gyerek. 3,39

Elegendő visszajelzést kapok a szülőktől munkámat illetően. 3,37

Az igazgató keményebb fellépésére lenne szükség a tantestület munkafegyelme érdekében. 3,12

Elégedett vagyok iskolánk infrastrukturális adottságaival. 3,10

Iskolánkban minden technikai feltétel adott a munkához. 3,05

Szerintem a tantestület tagjai között egészséges a munkamegosztás. 3,03

Diákjainkat az átlagosnál nagyobb fegyelmezettség jellemzi a tanórákon. 3,00

Szeretném, ha gyakrabban kérdeznék a véleményemet, javaslataimat. 2,93

Úgy érzem, a társadalom megbecsüli munkámat. 2,80

Sokszor épp a legfontosabb dolgokra nem jut idő az értekezleteken. 2,68

Nagyon megterhelnek a tanításon kívüli, rám osztott vagy önként vállalt feladatok. 2,65

Az egyéb programok miatt elmaradó órák lehetetlenné teszik a komoly munkát. 2,38

Jó volna, ha többször kerülne sor tanári értekezletre. 2,33

Túl sok a tanításon kívüli program. 2,30

Iskolánkban túl sok a nem idevaló diák. 2,20

Ha egyszer elvállaltam egy feladatot, attól a következő években sem tudok szabadulni, pedig szeretnék. 1,90

Ha többször lennének egyszerűen rám osztva a feladatok, szívesen megcsinálnám, de önként nem szeretek jelentkezni. 1,90

Vannak olyan feladatok, melyek megoldásában szívesen részt vennék, de nem jutok hozzá, mert mindig ugyanazok a kollégák csinálják. 1,84

A diákjainkhoz tartozó szülőkkel nehezebb boldogulni, mint más iskolákban. 1,84

Iskolánk igazgatóját gyakran jellemzik diktatórikus intézkedések. 1,51

Ha könnyen találnék állást, szívesebben tanítanék másik iskolában. 1,36

Sosem tudhatom, éppen miért kapok „leszúrást” főnökeimtől. 1,30



Mely tényezők miatt tanítana szívesebben másik iskolában? (Amennyiben nem igaz, hogy 
szívesebben tanítana más iskolában, akkor erre a kérdésre ne válaszoljon!) (Több válasz is 
megjelölhető.) 

 

Mely tényezők miatt maradna szívesebben a Gellértben? (Amennyiben nem igaz, hogy szívesebben 
maradna, akkor erre a kérdésre ne válaszoljon!) (Több válasz is megjelölhető.) 

 

  

a diákság miatt 0
a kollégák miatt 0

az iskolavezetés miatt 0
a kalandvágy miatt 6

a diákság miatt 24
a kollégák miatt 27

az iskolavezetés miatt 23
a megszokás miatt 5

az iskola iránti elköteleződés miatt 28



Szülői elégedettséget mérő kérdőív: 

A kérdőívre 200 válasz érkezett. 

A kitöltők közül 55-nek tanul gyermeke az alsó tagozaton, 48-nak a felső tagozaton és 121-nek a 
gimnáziumban. 

 

 

  

ÁTLAG

Az iskola igazgatója jól vezeti az iskolát. 4,83

Gyermekemnek védett, biztonságos közeget nyújt a Szent Gellért Iskola. 4,78

Örülök, hogy gyermekem a Szent Gellért Iskolába jár. 4,78

A Szent Gellért Iskola hitelesen közvetíti mindazt, melyet katolikus iskolaként közvetíteni hivatott. 4,78

Iskolájában nemcsak tananyagot, de emberséget és hitet is kaphat gyermekem. 4,77

Az iskola időben és hatékonyan közvetíti üzeneteit a szülőknek. 4,69

A Szent Gellért Iskolát családias közösség, derűs béke jellemzi. 4,67

Az iskola partnerként tekint a szülőkre. 4,64

Sokat tesz az iskola azért, hogy gyermekem elegendő testmozgáshoz jusson. 4,58

Gyermekem osztályfőnöke jól szervezi közösséggé a rábízott osztályt. 4,58

Tanárai szeretik gyermekemet. 4,51

Az iskola nyitott a szülők ötleteire és gondjaira. 4,46

Elegendő visszajelzést kapok gyermekem tanulmányi előmenetelét illetően. 4,41

Gyermekem tanárai hivatásként élik meg, s elkötelezetten végzik munkájukat. 4,41

Az iskola fenntartója jó gazdaként látja el feladatait. 4,24

Összességében elégedett vagyok az iskolában folyó oktatás színvonalával. 4,23

Az iskola sok értékes tanításon kívüli programot kínál gyermekemnek. 4,12

A tanárok egyértelműen fogalmazzák meg a tanulmányi követelményeket. 3,99

Elégedett vagyok az idegennyelvek oktatásának színvonalával. 3,95

Az iskola sokat tesz a gyermekemben szunnyadó tehetség kibontakoztatásáért. 3,89

Az utóbbi években az iskola sokat fejlődött az infrastruktúra tekintetében. 3,64

Elégedett vagyok az iskola infrastrukturális adottságaival. 3,43

Fontos fejlesztések esetében az iskola bátrabban kérhetné a szülők támogatását. 3,32

Örülnék, ha a tanárok több tananyagot adnának le, s többet is kérnének számon a diákokon. 2,02

A Szent Gellértben túl sok a nem katolikus iskolába való diák. 1,86

A Szent Gellért Iskola fölösleges terheket rak amúgy is túlterhelt gyermekemre. 1,54

Az iskola erőn felüli anyagi áldozatokra kényszeríti a szülőket. 1,37

Ha könnyen átvennék, szívesen vinném gyermekemet másik iskolába. 1,31



Diák elégedettséget mérő kérdőív: 

A diákok kérdőívére 263 válasz érkezett. 

Évfolyamonként (nem mindenki jelölte meg a választ): 

5. évfolyam: 24 fő 

6. évfolyam: 22 fő 

7. évfolyam: 26 fő 

8. évfolyam: 21 fő

9. évfolyam: 40 fő 

10. évfolyam: 47 fő 

11. évfolyam: 29 fő 

12. évfolyam: 34 fő 

 

 

 

ÁTLAG

Az iskola igazgatója jól vezeti az iskolát. 4,52

Örülök, hogy a Szent Gellértbe járok. 4,42

Büszke vagyok rá, hogy gellértes diák vagyok. 4,25

Iskolám hitelesen közvetíti azt az értékrendet, melyet katolikus iskolaként képvisel. 4,25

A Szent Gellért Iskolát családias közösség, derűs béke jellemzi. 4,13

Iskolám - lehetőségeihez mérten - elegendő sportolási lehetőséget kínál. 4,13

Sok barátom van az iskolában. 4,13

Jól érzem magam az osztályközösségben. 4,11

Osztályfőnököm sokat tesz azért, hogy igazi közösséggé váljon az osztály. 4,10

Tanáraim szeretettel fordulnak a diákok felé. 3,89

Tanáraimon látszik, hogy nem csupán pénzkereső foglalkozásnak, hanem hivatásnak érzik munkájukat. 3,84

Elegendő visszajelzést kapok tanulmányi előmenetelemet illetően. 3,83

Tanáraimtól nemcsak tananyagot, de emberséget és hitet is tanulhatok. 3,71

Tanáraimnak én magam is fontos vagyok, nemcsak tanulmányi előmenetelem. 3,70

Összességében elégedett vagyok az iskolában folyó oktatás színvonalával. 3,66

Több tanárom is van, akire őszintén felnézhetek. 3,64

Az iskola felszereltsége sokat javult az utóbbi időkben. 3,61

Iskolám sok vonzó tanításon kívüli programot kínál. 3,59

Az iskola nyitott a diákok ötleteire és gondjaira. 3,57

Sokszor kapok dicsérő szót tanáraimtól. 3,46

Tanáraim változatos módszereket alkalmaznak a tanítás során. 3,40

A tanárok egyértelműen fogalmazzák meg tanulmányi elvárásaikat. (Pl. mit kell tudni dolgozatírásnál.) 3,40

Elégedett vagyok az idegennyelvek oktatásának színvonalával. 3,38

Túl sok házi feladatot adnak a tanárok. 3,26

Elégedett vagyok az iskola felszereltségével és fizikai adottságaival. 3,03

A Szent Gellértben vannak olyan helyi szabályok, melyeket fölöslegesnek érzek. 3,02

Sok órán a sok rendetlenkedő miatt alig lehet tanítani és tanulni. 2,98

Hiányzás, lemaradás esetén kapok segítséget tanáraimtól. 2,92

Gyakran nem tudom, hogy miért szidnak le. 2,21

A Szent Gellértben túl sok a nem katolikus iskolába való diák. 2,20

Örülnék, ha a tanárok több tananyagot adnának le, s többet is kérnének számon rajtunk. 1,95

Ha könnyen átvennének, szívesebben mennék át másik iskolába. 1,90

A Szent Gellért csak nevében katolikus, a gyakorlatban ellentmond saját szépen hangzó elveinek. 1,72


