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Az Óbudai Gyermekvilág  Óvodában,  
2017-ben lezajlott szülői elégedettségmérés eredményei 

 
 
 
 

Óvodánkban a 2000-ben megkezdett minőség biztosítási program bevezetése óta 
rendszeresen, 2-3 évenként mérjük a szülők elégedettségét. A jelenleg használt 
kérdőívet az Oktatási Hivatal Intézményellenőrzési útmutatója alapján állítottuk össze. 
Mivel az óvoda három épületében egységes a Pedagógiai Program, és azonos belső 
szabályozók alapján dolgozunk, valamint tapasztalataink alapján az épületeink 
eredményei szignifikánsan nem különböznek egymástól, ezért a beérkezett 
kérdőíveket összesített adatként, egységesen kezeljük. 
 
A mérésre 2017. februárjában került sor, egyszerre, mind a 3 épületünkben. Az 
óvoda teljes gyermek létszáma a mért időszakban 340 körül alakult, a kiadott 280 
kérdőívből 226 kitöltött kérdőív érkezett vissza, tehát az eredmények a szülők 
jelentős többségének értékelését tükrözik. A mért időszakban sok volt a tartós 
betegség, és a többgyermekes családok jellemzően egy kérdőív kitöltését vállalták. A 
válaszadás anonim módon zajlott. 
 
 

 
 
1.  A szülői megítélés alapján minimális arányban ugyan, de növekedett az 
elégedettségi szint a gyerekekre jellemző kulturált viselkedés terén. Pedagógusaink 
nagy súlyt fektetnek a szokás-szabályrendszer kialakítására, és begyakorlására. 

 
 
 
 
 
 

1. Az óvodában a gyermekekre a kulturált viselkedés 
jellemző. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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2.  A szülői vélemények alapján a maximálisan elégedettek száma a közepesen 
elégedettekhez képest emelkedett 89%-ra. A válaszadók teljesen, vagy többségében 
elégedettek. Úgy tűnik, az évenkénti mérési eredményekről adott visszajelzéseink 
kielégítik a szülői igényeket. 

 
 
 

 
 
3.  A visszaérkezett kérdőívekben válaszolók közül 90%-ban teljesen és 
többségében elégedettek azzal, hogy mennyire objektíven ítéljük meg a gyerekeket. 
A 2015-ös méréshez képest a maximálisan elégedettek száma emelkedett.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Gyermekem fejlesztése, a fejlődés ütemének ellenőrzése 
rendszeres, tervezett és összehangolt. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja

3. Gyermekemet az óvodában objektívan és reálisan 
értékelik. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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4. A választ adó szülők 96%-a szerint az óvodánkba járó gyerekek tisztában 
vannak a szokás és szabályrendszerrel. Örömmel tapasztaljuk, hogy a 2015-ös 
évhez képest nem érzékelhető változás. 

 
 

 
 
5.  A visszaérkezett válaszok közül az idei évben 86%-ban elégedettek a szülők a 
tájékoztatással, a tavalyelőtti 84%-hoz képest. Volt egy válaszadó, akinek nem volt 
erről információja, illetve azt tapasztaljuk, hogy néhányan nehezen fogadják el az 
esetenként kritikus visszajelzést. 

 
 
 

4. Gyermekem tisztában van a szokás-/szabályrendszer 
követelményekkel. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja

5. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem 
fejlődési eredményeiről. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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6.  A válaszadók 88%-ban teljesen egyetértenek, és többségében egyetértenek 
azzal, hogy az óvoda abban segíti a gyermekét, hogy fejlessze képességeit. Ez az 
arány 2015-ben csak 84% volt.  

 
 

 
 
 
7.  Ebben a kérdésben a legnagyobb azoknak a száma, akiknek nincs 
információjuk arra a kérdésre vonatkozóan, hogy segíti-e az óvoda a lemaradó 
gyerekek felzárkóztatását. 23%, ez az arány 2015-ben 19% volt. A szülői 
elégedettség 64%-ról 60%-ra csökkent. 
 
Óvodánkban általában csak a tanköteles korú gyerekek részesülnek logopédiai 
és/vagy fejlesztőpedagógiai fejlesztésben, illetve azok a gyerekek, akinek a 
pedagógusa súlyos lemaradást jelez. Vélhetően ez magyarázza azt, hogy ilyen 
magas azoknak a (kiscsoportos) szülőknek száma, akik nincsenek az információi a 
direkt fejlesztésekről. 

 
 

6. Az óvoda segíti gyermekemet, hogy fejlessze képességeit. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja

7. Az óvoda eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket,  
kezeli a felzárkóztatás feladatát. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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8.  A tehetségek kibontakoztatása hasonlóan alacsony elégedettséget mutat.  A 
visszaérkezett válaszok 55%-ban elégedettek a szülők, szemben a 2015-ös évben 
elért 53 %-kal.  Azoknak a száma, akiknek nincs információjuk a 
tehetségfejlesztésről,15%-ra csökkent, a korábbi 17%-ról.  
Az óvodában sok gyermek sok területen ügyes, de a „tehetség” csak kivételes 
esetekben mutatkozik meg. Erre a területre fokozottabb figyelmet kell fordítanunk. A 
szülői tájékoztatásokon erre még jobban kell figyelnünk! 

 
 

 
 
9.  A szülők véleménye nem változott abban a kérdésnek a megválaszolásában, 
hogy a gyerekekre jellemező az életkoruk és fejlettségi szintjük szerinti 
együttműködés. Ezzel a területtel 85%-ban elégedettek.  
A gyermekek együttműködési képessége a kiscsoportos egymás mellett játszástól a 
nagycsoportra komoly fejlődésen megy keresztül. Örülünk, hogy a fejlesztésünket 
ezen a területen is pozitívan ítélik meg. 

 
 

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség 
kibontakoztatására. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja

9. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az életkoruk és  
fejlettségük szerinti együttműködés. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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10.  A válaszadók 77%-a gondolja azt, hogy a gyerekekre jellemző az előítélet-
mentesség, a megkérdezettek 12%-nak nincs erről a kérdésről információja. Ez az 
eredmény nem változott a 2015-ös évhez képest.  
A gyermeket tudatosan neveljük egymás elfogadására, kirekesztést mi sem 
tapasztaltunk a mért időszakban. 
 
 

 

 
 
 
11.  86%-ban elégedettek a szülők azzal, hogy mennyire ismerik a pedagógusok a 
gyerekek testi, szellemi képességeit. Az az arány nem változott a két évvel korábbi 
adathoz képest. 

 
 
 

10. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az előítélet-
mentesség. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja

11. Az óvodában a nevelés személyre szabott, a 
pedagógusok ismerik a gyermekek testi és szellemi 
képességeit, törődnek értelmi,érzelmi fejlődésükkel. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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12.  88%-ról 92%-ra emelkedett az óvoda elvárásaival szembeni elégedettség. 
Nagyon örülünk az eredménynek, mert ez azt tükrözi, hogy a gyermekek értékelését, 
megítélését úgy tudjuk közvetíteni a szülőknek, hogy azzal együttműködőbbé 
tesszük kapcsolatunkat. 

 
 

 
13.  Az óvodai időn kívüli tevékenységek szervezésére vonatkozóan javult az 
elégedettség: 55%-ról 70%-ra emelkedett.  
 
A sakk és a foci mellett megjelent a néptánc lehetősége is. Az előző mérés után 
engedtünk a szülői nyomásnak, hogy a nagycsoportos kislányoknak is legyen 
lehetőségük külön foglalkozásra.  
Az épület adottságai, és a gyermekek életkori fejlődése szempontjából mi 
változatlanul nem örülünk a szülők által fizetett, az óvodában tartandó „különóráknak” 

 
 

12. Az óvoda elvárásai magatartási, erkölcsi téren reálisak,  
a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelőek. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja

13. Az óvoda hangsúlyt fektet az óvodai időn kívüli  
tevékenységek (programok stb.) szervezésére. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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14.  Pozitív irányba változott a szülők elégedettsége a gyermekek környezettudatos 
nevelését tekintve is, 83%-ról 90%-ra emelkedett, jelentősen csökkent azok száma is, 
akiknek nincs erről információjuk. 
Zöld Óvodaként sok olyan programot szervezünk, amely a környezettudatos 
tevékenységeket gyakoroltatja a gyermekekkel. Örülünk, hogy értékelésünk szintje 
ezen a területen is emelkedett. 

 
 
 

 
 
15. Minimális arányban ugyan, de emelkedett  a szülői elégedettség mértéke az 
egészséges életmódra való nevelést illetően is. Jelenleg 94% az elégedett szülők 
aránya. 

 
 
 

14. Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos 
nevelésére. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja

15. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra 
nevelésre, lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra, friss 

levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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16.  Javult az óvoda megítélése abban a vonatkozásban, hogy mennyire tartjuk 
fontosnak a nemzeti hagyományok megismerését, magyarságtudat kialakítását, 
85%-a a válaszadónak többségében vagy teljesen egyetért ezzel. Külön öröm 
számunkra az is, hogy azoknak az aránya is csökkent, akik nem rendelkeznek 
információval.  

 
 

 
 
 
17. Emelkedett azok aránya, akik szerint az óvodánkba járó gyerekek megismerik az 
erkölcsi normákat, jelenleg ez 90%. 

 
 

16. Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok 
megismertetését, 

 a magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja

17. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi 
normákat. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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18. Az intézményvezető jelenlétét továbbra is sokan hiányolják az óvodából, ami 
természetes, hiszen a vezetői feladatok mellett három épületben nem lehet 
folyamatosan jelen lenni. Ugyanakkor, a vezető helyettes is rendszeresen részt a 
szülői értekezleteken, ünnepeken, szinte bármikor megkereshető és készségesen áll 
rendelkezésre szülők és pedagógusok számára. 
Az ő elérhetőségükről jobban kell a jövőben tájékoztatni a szülőket. 

 

 
 
 
19.  A válaszadók 85%-a elégedett az óvoda hírnevével, jól képzetteknek tartja a 
pedagógusokat, akik magas színvonalon végzik a munkájukat. Ez az eredmény a 
2015-ös évhez képest 2%-kal alacsonyabb. 
A szeptemberi pedagógus hiány, és a hiányzások-helyettesítések elfogadása valós, 
objektív problémát tükröz. Megítélésünkkel így is elégedettek lehetünk! 

 
 

18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az óvodában. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja

19. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok  
magas szakmai színvonalon végzik munkájukat. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja
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20. Az óvoda továbbra is nagy hangsúlyt fektet a szülők tájékoztatására. Az üzenő 
táblán, a megújult web oldalon, és az idei tanévtől működtetett facebook oldalunkon 
új csatornákat nyitottunk. Ennek tudható be, hogy az elégedettség 69%-ról 84%-ra 
emelkedett.  

 
 
 

20. Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, 
hatékonyan biztosítják 

 a szülők számára, hogy hozzájussanak  az óvodával és  
a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 

teljesen egyetért

többségében így van

általában igaz

többnyire nincs így

egyáltalán nem ért egyet

nincs információja


