
A 2015-ös év partnerigény-mérésének főbb eredményei:  

   

Diákjaink szerint erősségeink:  

 Jól felkészült tantestület 

 Magas színvonalú szakmai oktatás 

 Széles szakmai választék  

 Tanárok segítőkészsége  

 Tanár-diák viszony 

 Versenyeredmények, versenyekre való felkészítés 

 Iskolán belüli továbbtanulási lehetőségek  

 Jó iskolai, kollégiumi légkör 

 Sport 

 Biztonságos iskola 

Fejlesztendő területek: 

 Mellékhelyiségek modernizálása, felújítása 

 Tornaterem bővítés és felszerelése 

 Fűtés 

 Eszközfejlesztés, tárgyi feltételek javítása 

Tanulók általános elégedettségi átlaga: 3,76 

A megkérdezett szülők szerint:  

 Gyermekük jól érzi magát ebben az iskolában (4,27)  

 Ebben az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik (4,0) 

 Elégedett vagyok a pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségekkel 

(4,34) 

 Gyermekem jól érzi magát ebben a kollégiumban (4,90) 

 A kollégiumban gyermekük személyes törődést kap (4,8)  

 A kollégiumi oktató-nevelőmunka kiemelkedő színvonalú (4,6)  

 Az iskola elvárásai magatartási, erkölcsi téren reálisak (4,13)  

 Az iskola hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a 

rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.) (4,17) 

 A továbbtanulása szempontjából jó kezekben van a gyermekem ebben az iskolában 

(4,10)  

 Az iskolának biztonságos, védett környezete van (4,32)  

 Az intézménynek a jó hírneve, jól képzett pedagógusok magas szakmai színvonalon 

végzik munkájukat (4,20) 

 Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők 

számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz (4,28) 

 Elégedett vagyok az iskola külső megjelenésével (4,16) 

 



Fejlesztendő területek: 

 Mellékhelyiségek állapota 

 Tanulók motiválása 

 Tornaterem bővítés és felszerelése 

 Felszereltség 

 Fűtés 

 

Szülői általános elégedettség (4,17) 

 

Egyéb külső partnereink megítélése szerint: 

 A problémakezelés színvonala iskolánkban kiemelkedően magas (átlag: 4,67)  

 A munkatársak szakmai felkészültsége kiváló (átlag: 4,90)  

 A partnerekkel való kapcsolattartás és kommunikáció kiemelkedően jó (átlag: 4,67)  

 Iskolánk megbízhatósága kimagasló (átlag: 4,86)  

 Pedagógusaink elkötelezettek, jól képzettek és sokoldalúak.  

 

Külső partnerek általános elégedettsége (4,79) 

 

Köszönjük bizalmukat, véleményükre továbbra is számítunk! 

 
 


