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Bevezetés 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola minőségpolitikájának 
középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, a 
partnerközpontú működés, és a város sajátos adottságaiból eredő hátrányok 
csökkentése áll. 

 
Ennek érdekében olyan intézményként szeretnénk működni, amely 

 a törvényi kötelezettségből adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban 
vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; 

 elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülő 
minőségfejlesztési rendszer működtetése mellett. 

A partnerközpontú működés alapvető feladata az iskolai partnerek (elsősorban 
tanulók, szülők, pedagógusok és fenntartó) elégedettségének növelése. 

A partnerközpontú  működés alapja ugyanis az  a  - nevelőtestületünk által is vallott - 
felfogás, mely szerint az  oktatás szolgáltatás, tehát a pedagógusnak figyelembe kell 
vennie azoknak a véleményét is, akiknek szolgáltat. Nevelőtestületünk úgy látja, 
hogy iskolánk csak akkor tudja eredményesen ellátni feladatát, ha eközben figyel 
azoknak a visszajelzéseire, akikkel kapcsolatban áll: a szülőkre, a tanulókra, a 
fenntartóra.  

Pedagógusainknak - akik részt vesznek intézményünk  céljainak meghatározásában, 
tevékenységének megszervezésében - egyeztetniük kell saját véleményeiket, 
tapasztalataikat a partnerek javaslataival, elvárásaival. A nevelőtestület csak ez 
alapján határozhat el különféle változásokat iskolánk nevelő - oktató munkájára 
vonatkozóan. E változások alapvető célja  partnereink elégedettségének  növelése.  

 

Igényfelmérés 

Iskolánkban minden tanítási évben igényfelmérést készítünk az első 
évfolyamban. Ennek során egy kérdőívet juttatunk el a szülőkhöz. A kérdésekre adott 
válaszokat feldolgozzuk, elemezzük, és lehetőségeinkhez, erőforrásainkhoz mérten 
igyekszünk ezeket szemmel tartva szervezni munkánkat. 

Ebben a tanévben mindkét első osztályunkban két-két tanítónő végzi oktató-
nevelő munkáját. Az 1.a osztályban Kurdiné Tóth Melinda és Joó Zoltánné, az 1.b 
osztályban Bartáné Mucza Tünde és Kisné Németh Krisztina tanítanak. 
Segítségükkel végeztük el az igényfelmérést. 
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A kérdőív 

A szülők számára kiadott kérdőíven a következő kérdések szerepeltek: 

 

1. Milyen tulajdonságokat vár el gyermeke tanítójától? 
 
2. Milyen Ön számára az ideális iskola? 

 

 
3. Miért ezt az iskolát választotta gyermeke számára? 
 
4. Milyen tanórán kívüli szabadidős elfoglaltságot szeretne  

gyermekének? 
 

 
5. Igényli-e, hogy tanórán kívüli, vagy iskolai tanítási időn kívül 

(téli-nyári szünet) is foglalkoztassuk gyermekét, míg Ön dolgozik? 
 

6. Amit még szeretne elmondani, de nem kérdeztük meg: 

 

A válaszok kiértékelése 

A következőkben az egyes kérdésekre adott válaszokat összesítjük, értékeljük 

 

1. Milyen tulajdonságokat vár el gyermeke tanítójától? 

válaszok: 

- következetes, igazságos 

- határozott, következetes, türelmes, megértő, hozzáértő 

- kedves, nyugodt, segítőkész, empatikus 

- határozott, a gyermekek bizalommal fordulhassanak hozzá 

- pont olyan jó tulajdonságokat, mint a jelenlegi tanítóinké 

- következetesség, sokszínűség, tolerancia 

- odafigyelő, segítőkész, problémamegoldó 

- empátia, türelem, következetesség 

- nevelő szándék, igazságosság 

- megfelelő nevelői magatartás 

- megértő, türelmes, jól magyarázó 

- rendes, megértő, ha kell szigorú 

- igazságos, odaadó, felelősségteljes 

- megértő 

- megértő, tudjon a gyermekekre hatni 

- gyermek-centrikus 



4 
 

- elkötelezett 

- értsen a gyermekek nyelvén, és azok hallgassanak rá 

- munkája a tanuló testi-lelki fejlődését szolgálja 

- ösztönözze a gyermeket a tanulásra 

 

 

Az adott válaszok azt mutatják, a szülőknek fontos hogy állandó értékeket, 

megbízhatóságot sugározzon a tanító a gyermekek felé. A tanár-diák viszony 

alá-fölérendeltsége mellett bizalmi viszony is legyen a szereplők között, 

melyek adott élethelyzetben nagyban segít annak megoldásában, 

kezelésében. 

A szülők ezek szerint igénylik a bizonyos fajta nevelést, szigorúságot is, és 

belátják hogy az oktató-nevelő munkában kétirányú a felelősség. Az 

elvárásokat igenis teljesíteni kell, ehhez partnerek, és megértik, hogy saját 

gyermekük jövője múlik azon, hogy a tanulásban eredményesen vegyen részt 

a gyermek. 

 

2. Milyen Ön számára az ideális iskola? 

Válaszok: 

- gyermek-központú, jól felszerelt 

- fegyelmezett, színvonalas, sokszínű 

- jól felszerelt, változatos programokat nyújt a gyermekeknek, hozzáértő 

szakemberekkel rendelkezik 

- olyan hely, ahol tágra nyílik a világ a gyermekek előtt, biztonságos környezetet 

nyújt 

- a gyermekek szívesen járnak oda, pozitív élményeket kapnak, jók a tanítók 

- ahol az első pontban felsorolt értékeket megkapja a gyermek 

- tiszta, rendezett, jól felszerelt, biztonságos 

- közel legyen a lakóhelyhez 

- jól felszerelt, modern, a pedagógusok kiválóak 

- ahol a gyermek biztonságban van, épségben ér haza 

- számomra EZ az ideális iskola 

- nekem megfelel EZ az iskola 

- helyben van 

- EZ a megfelelő, ezt tartom ideális iskolának 

- családias a légköre 

- olyan, mint amibe most jár jelenleg 

- magas követelmények, ahol hangsúlyt kap a nyelvi-művészeti oktatás is 

- a gyengébb képességű gyerekekkel is úgy foglalkozzon, hogy azok lépést 

tudjanak tartani a jobb képességűekkel 

 

Úgy tűnik, hogy a nemrég végrehajtott korszerűsítés. az iskola átépítése, 

eszközökkel, bútorokkal való felszerelése meghozta a gyümölcsét, a 

befektetett erőforrások pozitív eredményt hoztak. A szülők számára a 
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környezet, a világos nagy terek, a megfelelő felszerelés mind előny az 

iskolaválasztás esetén. E mellett a közelség, a pedagógusokkal való 

személyes ismeretség előnyt jelent a szülők számára. 

Jóleső érzéssel szembesültünk az itt dolgozó pedagógusokról és az 

intézményről alkotott pozitív szülői véleménnyel.  

 

3. Miért ezt az iskolát választotta gyermeke számára? 

Válaszok: 

 

- helyben lakunk 

- jól felszerelt, modern, a tanítók kedvesek, segítőkészek 

- a tanító nénik miatt 

- helyben van, jók a körülmények, most lett felújítva, és a tanító nénik a 

legjobbak 

- közel van, és mi is itt tanultunk 

- korszerű, esztétikus épület, jó tanító nénik 

- én is ide jártam 

 

- megfelelőnek és rendezettnek találtam 

- ismerem az iskolát, a tanítókat-tanárokat, gyermekem számára ezt tartom 

legmegfelelőbbnek 

- gyermekkoromban ide jártam, jó emlékeket őrzök, ismerem a pedagógusokat 

- másik gyermekem is ide jár 

- ismerem az iskolavezetés tanulóközpontú törekvéseit, és bízom bennük 

- jól érzi magát itt a gyermekem 

- többi gyermekem is ide jár, rendes környezet 

 

A személyes ismeretségek, az egymást követő generációk oktatása 

nyilvánvalóan hatással van egy közösség, település életére. Az ebből 

következő tapasztalatok, élmények, behatások úgy tűnik megerősítik a 

bizalmat az iskola oktató-nevelő munkájában, a tanítók-tanárok-tanítványok 

megfelelő viszonyában. 

 

 

4. Milyen tanórán kívüli szabadidős elfoglaltságot szeretne gyermekének? 

Válaszok: 

- sport 

- sport, művészeti tevékenységek 

- idegen nyelvoktatás, sport 

- kézművesség, tánc, néptánc 

- angol nyelv 

- ének, tánc 

- sport 

- hangszeres zene 
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- amelyet felnőtt korában is tud használni, és hasznos a számára 

- kulturális intézmények (múzeumok, színház) látogatása 

A szülők itt azon elfoglaltságokat jelölték itt meg, melyek a gyermek életében 

később is előnyt, hasznosságot jelentenek majd. Az idegen nyelv, az 

egészséges életmód, mozgás előnyei magától értetődnek. E-mellett a 

kreativitást, kissé szabadabb alkotási munkát, fantáziát igénylő 

tevékenységeket is előnyben részesítik. Természetesen bármelyik 

elfoglaltságot választja a gyermek, mindegyik igényel fegyelmet, másokhoz 

alkalmazkodást, bizonyos szabályok betartását, melyek megléte feltétlenül 

szükséges felnőtt korban is. Iskolánk változatos tanórán kívüli 

elfoglaltságokkal igyekszik tanulói életét színesíteni. A hangszeres zenén kívül 

minden –a szülők által megjelölt- elfoglaltságra van lehetősége tanulóinknak 

iskolánkban. Hangszeres zenét városunkban minden érdeklődő tanulhat, igaz, 

nem az iskola falain belül, de helyben. 

5. Igényli-e, hogy tanórán kívüli, vagy iskolai tanítási időn kívül 
(téli-nyári szünet) is foglalkoztassuk gyermekét, míg Ön dolgozik? 

 
Itt 50%-os arányban született igen-nem válasz. 
Akik igennel válaszoltak, döntésüket azzal indokolták, hogy munkavégzésük 
miatt igénylik a felügyeletet, foglalkoztatást gyermekük részére. A nyári „ 
munkarend” kialakításánál igyekszünk majd figyelembe venni a szülői 
igényeket. 

 

6. Amit még szeretne elmondani, de nem kérdeztük meg ( szó  szerinti 
közreadás) 

 
- Köszönöm a gyermekemmel való minőségi foglalkozást, és hogy szeret 

iskolába járni 
- Az elmúlt félév személyes tapasztalataiban, gyermekem fejlődésében, az elért 

eredményeiben megmutatkozik, hogy iskolaválasztáskor helyes döntést 
hoztunk. 

- Informatikai ismereteket több órában, esetleg szombaton csoportokban 

oktatni. 
- lehetőség szerint a gyermekeket felkészíteni, tájékoztatni, felvilágosítani 

esetleges zaklatás, fizikai bántalmazások elkerülésére, megelőzési 
stratégiákra 

- legyen lehetőség a felmerülő problémák személyes megbeszélésére 
 

Összefoglalás: 

 

A gyermek az iskolában tölti legtöbb idejét az otthonán kívül. Számunkra nem 

mindegy, hogy ezt milyen környezetben, milyen hatékonysággal teszi. A 

szülők által adott válaszokból – melyek mögött azért ott van a gyermekek 
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véleménye is – kitűnik, hogy erőfeszítéseink jó irányba mutatnak. Az évek 

során kialakított gyakorlat, a befektetett anyagi, és szellemi erőforrások a több 

generáción átívelő kapcsolatok előnyére váltak iskolánknak. 

A jövőben is célunk a minőség folyamatos fenntartása, illetve a változó 

körülményekhez történő alakítása az új kihívásokra való reagálás. 

 

2013/14-es tanév    Minőségfejlesztési Csoport 

 

 


