
Kedves Szülők! 

Az elmúlt tanévben segítségüket kértük, hogy egy számítógépes kérdőív 

kitöltésével elvégezhessük a partnerelégedettségi vizsgálatot. Két napon belül 

120 családtól kaptunk választ. 

Az adatokat összesítettük, ennek eredményét szeretnénk most megosztani 

Önökkel: 

 

 

A kérdőív kérdései, és a kapott válaszok: 

1. Járt-e gyermekük a Dalos Oviba?   

Jelenleg is ide járunk 

Régebben jártunk ide 

Ismerjük az ovit, de nem ide jártunk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Mielőtt jelentkeztek, honnan hallottak a Dalos Oviról (több válasz lehetséges)   

Már járt ide gyermekünk 

Óvodába járó családtól 

NET 

Gyermekorvos 

Önkormányzat honlapja 

Balettről ismertük az ovit 

Dalos Oviban dolgozótól 

Sehonnan, csak a legközelebbi ovit kerestük meg 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Mit vártak az óvodától, amikor óvodát választottak? 

 Jó legyen az étel 

Kedves legyen az óvónéni 

Sok mesét, verset tanuljanak 

Jó játékok legyenek a csoportban, és az udvaron 

Tiszta legyen az óvoda 

Sokféle lehetőség legyen különfoglalkozásokra 

Jól felkészítsék az iskolára 

Segítsenek a családnak a gyerek nevelésében 

Legyenek majd barátai, játszótársai a csoportban 

Nyugodt, békés legyen az egész óvoda 

Semmit, csak vigyázzanak rá napközben 

                                                                  válaszok száma              százalék 

Jó legyen az étel 46  10.3%  

Kedves legyen az óvónéni 94  21.1%  

Sok mesét, verset tanuljanak 34  7.6%  

Jó játékok legyenek a csoportban, és az udvaron 21  4.7%  

Tiszta legyen az óvoda 30  6.7%  

Sokféle lehetőség legyen különfoglalkozásokra 37  8.3%  

Jól felkészítsék az iskolára 48  10.8%  

Segítsenek a családnak a gyerek nevelésében 24  5.4%  

Legyenek majd barátai, játszótársai a csoportban 30  6.7%  

Nyugodt, békés legyen az egész óvoda 80  18%  

Semmit, csak vigyázzanak rá napközben 1  0.2%  

 

 



 

 

4. Hogy érzik, teljesültek az elvárások?   

 

Azt kaptam, amit vártam az ovitól 

 

Sajnos nem kaptam, meg amit vártam 

 

Mást kaptam, de ezzel elégedett vagyok 

 

Többet kaptam, mint vártam 

 

 

 

                                                    válaszok száma              százalék 

Azt kaptam, amit vártam az ovitól 69  57.5%  

Sajnos nem kaptam, meg amit vártam 4  3.3%  

Mást kaptam, de ezzel elégedett vagyok 7  5.8%  

Többet kaptam, mint vártam 40  33.3%  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Ajánlotta-e már ismerőseinek, hogy ide hozzák a gyereküket?   

 

Igen, és volt, aki közülük ide jelentkezett 

 

Igen, de nem tudom eljött-e ide 

 

Igen, jelentkezett ide, de nem vették fel 

 

Még soha nem ajánlottam senkinek 

 

 

                                                         válaszok száma              százalék 

Igen, és volt, aki közülük ide jelentkezett 65  54.2%  

Igen, de nem tudom eljött-e ide 41  34.2%  

Igen, jelentkezett ide, de nem vették fel 7  5.8%  

Még soha nem ajánlottam senkinek 7  5.8%  

Összes válasz 120   

 

.  

 

 

 

 

 

 

 



6. Mit gondol most, mi a legfontosabb az Ön gyermeke számára az oviban? (több válasz 

lehetséges)  

Jó az étel 

Kedves az óvó néni 

Sok mesét, verset tanulnak 

Jó játékok vannak a csoportban, és az udvaron 

Tiszta az óvoda 

Sokféle különfoglalkozásra van lehetőség 

Jól felkészítik a gyerekeket az iskolára 

Segítenek a családnak a gyerek nevelésében 

Vannak barátai, játszótársai 

Nyugodt, békés az egész óvoda 

       Semmi, elég, hogy vigyáznak rá napközben 

 

Jó az étel 28  7.3%  

Kedves az óvónéni 91  23.6%  

Sok mesét, verset tanulnak 29  7.5%  

Jó játékok vannak a csoportban, és az udvaron 30  7.8%  

Tiszta az óvoda 10  2.6%  

Sokféle különfoglalkozásra van lehetőség 31  8%  

Jól felkészítik a gyerekeket az iskolára 35  9.1%  

Segítenek a családnak a gyerek nevelésében 14  3.6%  

Vannak barátai, játszótársai 64  16.6%  

Nyugodt, békés az egész óvoda 54  14%  

Semmi, elég, hogy vigyáznak rá napközben 0  0%  

 
 



 

7. Ha most választana iskolát, mik lennének a szempontjai? (több válasz lehetséges)  

Kedves legyen a tanító néni 

Kapjanak elég időt az írás-olvasás megtanulására 

Jó legyen az ebéd 

Nagy udvar legyen 

Közel legyen a lakáshoz 

Határozott utasításokkal neveljék a gyerekeket 

Legyen nyelvoktatás az iskolában már elsőtől 

Az iskolába járó gyerekeken látsszon, hogy jól érzik itt magukat 

Az iskola eredményei alapján jó esélye legyen továbbtanulni 

Dicsérettel neveljék a gyerekeket 

Vissza tudjon járni az óvodába balettra 

Vissza tudjon járni az óvodába angolra 

Együtt maradhasson az óvodai társaival. 

 
 

Szeretnénk megköszönni, hogy ilyen sokan, és ilyen gyorsan segítettek 

nekünk válaszadásukkal. 


