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Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr!
Az Országos kompetenciamérés elemzésében komoly kiegészítő adatokat jelentenek az
iskolai jellemzőkről szerzett információk. A kérdésekre adott válaszai nagymértékben
hozzájárulnak az eredmények árnyaltabb értelmezéséhez, ahhoz, hogy az iskolai
teljesítményeket ne pusztán önmagukban, hanem az iskola lehetőségeit, feltételeit
számba véve tudjuk elemezni. Kérjük, hogy az iskolai kérdőív kérdéseire adott válaszait
az Ön irányítása alatt álló iskolában megtalálható képzési formákra és telephelyekre
vonatkozóan összevontan adja meg.
Kétfajta kérdőívet küldtünk ki: egy iskolai kérdőívet, illetve annyi telephelyi kérdőívet,
ahány telephelyből az iskola áll. Telephelynek az iskola különböző postacím alatti
egységei számítanak. Az iskola székhelye is egy telephely. Ha az Önök iskolájának
a székhelyén kívül nincs más telephelye, akkor csak egy telephelyi kérdőívet kell
kitölteniük.
Az iskolai kérdőívet az intézmény (iskola) igazgatója, a telephelyi kérdőíveket
pedig az adott telephelyet irányító pedagógus töltse ki. Ha az iskola csak egyetlen
telephelyen működik, akkor a telephelyi kérdőívet is az iskola igazgatója töltse ki.
A több telephelyen működő intézmények telephelyenkénti kérdőíveit az illető telephely
vezetője tölti ki. Ha a telephelynek nincs külön vezetője, a telephelyi kérdőívet is az
iskola igazgatója tölti ki.

Együttműködését köszönjük.
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A következő néhány kérdés az Ön személyére vonatkozik.
1. Mikor született Ön?
évben

2. Hol szerezte pedagógiai képesítést adó felsőfokú végzettségét? Ha főiskolai és egyetemi végzetséggel is
rendelkezik, mindkettő esetében jelölje meg, hogy nappali, esti vagy levelező tagozaton szerezte.
a) Főiskolán
nappalin.................... C1
estin........................... C2
levelezőn................... C3
b) Egyetemen
nappalin.................... C1
estin........................... C2
levelezőn................... C3

3. Pedagógiai képesítést adó felsőfokú végzettségén kívül szerzett-e további felsőfokú diplomát?
Csak egy négyzetet jelöljön meg!

igen.................................................................... C1
Nem, de most van folyamatban.................... C2
nem................................................................... C3

4. Rendelkezik-e pedagógus szakvizsgával vagy azzal egyenértékű közoktatás-vezetői szakvizsgával?
	Igen . ................................................................. C1
Nem . ................................................................ C2

5. Melyik évben kezdett Ön pedagógus-munkakörben dolgozni?
évben

6. jelenlegi iskolájában melyik évben nevezték ki igazgatónak?
évben
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7. Mielőtt ebben az iskolában igazgató lett, milyen munkakörben és hol dolgozott?
Kérjük, a jelenlegit megelőző utolsó munkakörét jelölje meg!
Csak egy négyzetet jelöljön meg!

Ugyanitt dolgozott korábban is beosztott pedagógusként. ..................................................... C11
Ugyanitt dolgozott korábban is igazgatóhelyettesként. ........................................................... C12
Ugyanitt dolgozott korábban is megbízott igazgatóként. ........................................................ C13
Egy másik iskolában dolgozott korábban. ................................................................................. C14
Egy másik iskolában volt iskolaigazgató. ................................................................................... C15
A közigazgatásban dolgozott korábban. . ................................................................................... C16
Az oktatás területén kívül dolgozott korábban. ........................................................................ C17
Ezt megelőzően nem volt más főállású munkahelye. ............................................................... C18

8. Ha egy másik iskolába neveznék ki igazgatónak, a pedagógusok hány százalékát vinné magával a
jelenlegi tantestületből?
%-át
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A következő néhány kérdés az iskola alkalmazottaira vonatkozik. Ha az iskolának több telephelye
is van, kérjük, az ezekben dolgozó összes alkalmazottra vonatkozóan válaszoljon!
9. Hány pedagógus-munkakörben dolgozó alkalmazottja van az iskolának?
Kérjük, minden sorba írjon egy számot! Írjon nullát, ha nincs ilyen pedagógus!

A pedagógus-munkakörben dolgozó alkalmazottak száma összesen.......................................

fő

Ebből:
a) Főállású pedagógusok száma................................................................................................

fő

b) Nem főállású, aktív korú pedagógusok száma...................................................................

fő

c) Nyugdíjas pedagógusok száma.............................................................................................

fő

d) Szerződéssel (nem kinevezéssel) foglalkoztatott pedagógusok száma...........................

fő

10. Hány nem pedagógus-munkakörben dolgozó alkalmazottja van az iskolának (főállású, nem főállású,
nyugdíjas együttvéve)?
a) A pedagógusmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma (pl. pedagógiai
asszisztens, logopédus, pszichológus).......................................................................................

fő

b) Egyéb alkalmazottak száma........................................................................................................

fő

11. Tanít-e az iskolában pedagógusvégzettséggel nem rendelkező személy (akár napköziben is)?
Nem . ..........................................C1
Igen . ..........................................C2

Ha igen, hány fő?
		

fő

12. Tanít-e az iskolában olyan személy, akinek nincs pedagógusvégzettsége vagy szakképzettsége az
általa oktatott tárgyból?
Nem . ..........................................C1
Igen . ..........................................C2

Ha igen, hány fő?
		

fő
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13. Iskolájukban jelenleg van-e betöltetlen pedagógus-álláshely?
Nincs . ..........................................C1
Van . ..........................................C2

Ha van, hány betöltetlen pedagógus-álláshely van az iskolában?
Kérjük, írja be a betöltetlen álláshelyek számát! Írjon nullát, ha nincs betöltetlen pedagógus-álláshely az iskolában!

_______álláshely

14. Az iskolának hány pedagógusa van jelenleg gyesen vagy gyeden?
Kérjük, írja be a gyesen vagy gyeden lévők számát! Írjon nullát, ha nincs ilyen pedagógus az iskolában!

_________ fő

15. Hány olyan pedagógus-munkakörben dolgozó alkalmazottja van az iskolának, aki
pedagógusvégzettségét jelenleg szerzi meg valamelyik felsőfokú oktatási intézményben?
Kérjük, írja be a képzésen részt vevők számát! Írjon nullát, ha nincs ilyen pedagógus az iskolában!

_________ fő

16. Segíti-e az iskola munkáját?
Kérjük, minden sorban jelöljön meg egy négyzetet!

Egyáltalán
nem		

Alkalmanként		

Rendszeresen

a) pedagógiai asszisztens

C1

C2

C3

b) iskolapszichológus

C1

C2

C3

c) fejlesztő pedagógus

C1

C2

C3

d) gyógypedagógus

C1

C2

C3

e) logopédus

C1

C2

C3
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A következő néhány kérdés az iskola költségvetésére vonatkozik.
Kérjük, az összegeket EZER forintra kerekítve adja meg!
17. Az iskola bevételei (teljesítés) a 2006. költségvetési évben
a) Összes támogatás......................................................................................

0 0 0 forint
CCC CCC CCC

		

b) A támogatásból a normatív támogatás.......................................

0 0 0 forint
CCC CCC CCC

		

c) A támogatásból az egyéb fenntartói támogatás.........................

0 0 0 forint
CCC CCC CCC

d) Összes saját bevétel...................................................................................

0 0 0 forint
CCC CCC CCC

		

0 0 0 forint
CCC CCC CCC

e) A saját bevételből a pályázati támogatások összege..................

f) ÖSSZES BEVÉTEL [a)+d)]........................................................... CCC

0 0 0 forint
CCC CCC

18. Az iskola kiadásai (teljesítés) a 2006. költségvetési évben
a) Személyi juttatások................................................................................
		

0 0 0 forint
CCC CCC CCC

b) A személyi juttatásokból a pedagógus-munkakörben

dolgozók személyi juttatásai....................................................CCC

0 0 0 forint
CCC CCC

c) Járulékok...................................................................................................

0 0 0 forint
CCC CCC CCC

d) Dologi kiadások.....................................................................................

0 0 0 forint
CCC CCC CCC

e) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [a)+c)+d)]..................... CCC

0 0 0 forint
CCC CCC

19. Az iskola felhalmozási kiadásai (teljesítés) a 2006. költségvetési évben
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN.............................................

0 0 0 forint
CCC CCC CCC

20. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszáma és EGY FŐRE JUTÓ HAVI BRUTTÓ
átlagkeresete a 2006. költségvetési évben. Kérjük, az összegeket EZER forintra kerekítve adja

meg!

a) Statisztikai létszám......................................................................................................

CCC fő

b) Alapilletmény...........................................................................................

0 0 0 forint/fő/hónap
CCC CCC

c) Egyéb havi rendszeres kereset. ............................................................

0 0 0 forint/fő/hónap
CCC CCC

d) Egyéb havi nem rendszeres kereset...................................................

0 0 0 forint/fő/hónap
CCC CCC

e) Havi összes kereset [b)+c)+d)]..............................................................

0 0 0 forint/fő/hónap
CCC CCC
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21. Fel tudták-e használni az Önök iskolájában a korábbi kompetenciamérések összehasonlító adatait,
eredményeit?
Nem . ..........................................C1
Igen . ..........................................C2

Ha igen, használták-e az alábbi célokra a korábbi kompetenciamérések eredményeit?
Kérjük, minden sorban jelöljön meg egy négyzetet!

							

igen

nem

a) A feladatlapokat használják fel....................................C1

C2

b) Tervezéshez, célok kijelöléséhez..................................C1

C2

c) A tanulók értékelésére...................................................C1

C2

d) Differenciált foglalkozásokhoz...................................C1

C2

e) Az iskola teljesítményének bemutatására...................C1

C2

f) A pedagóguspolitika alakítására.................................C1

C2

22. Tájékoztatták-e az eredményekről a ...?
Kérjük, minden sorban jelöljön meg egy négyzetet!

igen

nem

a) tanulókat

C1

C2

b) tanárokat

C1

C2

c) szülőket

C1

C2

d) fenntartót

C1

C2

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet.
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