
Űrlap szerkesztése

Igen 16 37%

Nem 23 53%

Egyéb 4 9%

Igen 33 77%

Nem 7 16%

Egyéb 3 7%

Igen 0 0%

Nem 40 93%

Egyéb 3 7%

43 válasz
Összes válasz megtekintése  Elemzések közzététele

Összegzés

1.) Egyetértett-e Ön a Szalagavató bál ünnepélyre történő redukálásával
(élőzene, vacsora, időtartam stb.) ?

2.) Támogatja-e azt, hogy a báli jelleg pótlása az iskola falain kívüli, osztály
szintű „afterparty” keretében kerüljön megrendezésre?

3.) Az Ön véleménye szerint az afterpartykra szükséges-e szülői felügyelet ?

4.) Az iskola vezetése nyitott arra, hogy a kihirdetett ünnepély helyett, az
eredeti hagyományok szerinti bál kerüljün megrendezésre. A jelenlegi
helyzetben igényt tart-e erre, kívánja-e a döntés megváltoztatását?

Szülők Tanácsa BKG
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Igen 8 19%

Nem 25 58%

Egyéb 10 23%

Igen 43 100%

Nem 0 0%

Egyéb 0 0%

12A 16 37%

12B 10 23%

13C 17 40%

5.) Diákként elvárja-e, hogy az ilyen jellegű döntések előtt kikérjék a
véleményét?

6.) Kérem adja meg, hogy melyik osztályban jár:

7. A tárgyi témához kapcsolódó további észrevétel:

Felháborító az egész szervezés és rosszul érint, hogy a szalagavatómnak nem lesz bálja, de a

hosszas szervezés után, nem örülnék ha megint át kellene szervezni az afterpartyt.  Hogy

egyet értettem-e azzal, hogy nem lesz szalagavató bálom, így végzősként? Nem, de ezt velünk

szeptember első hetében tényként közölték. Hozzánk az az információ jutott el, hogy a

12.A-B-vel az osztályfőnökük megszavaztatta azt, hogy legyen-e szalagavató bál. Ők

többségben nemet mondtak, minket meg sem kérdeztek, de 3-ból 2-en nemet mondtak, nem

volt mit tovább szavaztatni, kérdezgetni. Történt mindez június végén az egyik tanári

értekezleten, a nyári szünet közepén. Most pedig a diák közgyűlésen többen reklamáltak, köztük

olyan végzős is, aki ELVILEG megszavazta azt, hogy ne legyen. Hogy van ez? Azt is hallottam

már, hogy nem is szavaztak. Egyik osztály sem. Tegnap pedig már az az információt kaptam,

hogy ez egy felülről jövő utasítás volt, hogy idén maradjon el a szalagavató bálunk. Olyat is

hallottam,hogy azért marad el idén, mert mindig mindenki 11-12 órakor lelépett az afterra, és

nem maradt senki. Én tavaly nem ezt tapasztaltam. A végzősök olyan 1-2 óra körül érkeztek

meg. Én csak zért voltam ott, mert megkértek, hogy mire ők odaérnek, töltsünk ki nekik egy-egy

pohár pezsgőt, hadd koccintsanak. Ezek után rengeteg kérdés felmerült bennem: 1. Hogy van
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az, hogy az iskola vezetősége egyszer nem akar bált, most pedig együttműködő lenne? 2.Mi

történt? Egyáltalán szavazott a másik két végzős osztály? 3. Miért kerültek meg minket a

döntéshozatalkor? 4. Nekem végzősként nem jár ugyanaz, mint az eddigi több mint 20 év

diákjainak? 5. A Szülők Tanácsa október eleji ülésén már szó volt erről. MIÉRT CSAK MOST

REAGÁLNAK???????? Ez nem vád, csak ha hamarabb felkapták volna a fejüket, akkor talán

összefoghattunk volna, egységben az erő. Szerintem már túl sok információ jutott el hozzánk, túl

nagy a kavar. Nem is érdekel már, mi az igazság, hagyjanak békén. Összességében, már túl

késő. Nekünk már le van szervezve az afterparty, ami most gyakorlatilag a szalagavató bálunk

lesz. Nagyon rossz érzés az, hogy öt éve ide járok, a szalagvató bál lenne batyis éveim utolsó,

nagy fénypontja, és nekem ez nem jár. Nem táncolhatok apukámmal a régi magyar slágerekre.

Pedig már tizedikben megbeszéltük. Ezzel semmi gond, de ha már mi elintézzük magunknak a

"pótlást", az senki szemét ne bántsa. Jól van ez már így. Az, hogy nem kérdeztek meg minket,

szerintem felháborító és olyan érzéseket vált ki, mint például, hogy nem tekintenek minket

"tárgyalásra" alkalmas feleknek. Én szeretem ezt az iskolát, de kérem, ez a MI szalagavatónk,

MI vagyunk a főszereplői, MINKET ünnepelnek, MI ünneplünk és ezért szeretnénk tudni, hogy

milyen döntéseket hoznak a témával kapcsolatban. Év elején a döntést

megváltoztathatatlanként és kompromisszumokat nem engedőként tárták elénk. Ha akkor elindul

ez a kezdeményezés, még eredménye is lehetne. Jelen pillanatban elkésettnek tartom.

Szerintem már késő ezen változtatni, egy hónap van a bálig, már leszerveztük a dolgokat nem

kellene megint variálni, persze én is szerettem volna bált, de ez így már késő lenne átszervezni

sajnos....  Az afterparty egy részét már be is fizettük, célszerűbb lett volna a kérdőív

hamarabbi kiírása  Alapvetően jó lett volna, ha hagyományosan rendezzük meg a szalagavatót

de ennyi változtatás és variálás után, főleg úgy, hogy az afterparty már meg van szervezve, nem

biztos, hogy van értelme bált tartani. De segítené a döntést, ha tudnánk, hogy mennyibe fog

kerülni a belépő ha nincs és ha van bál. (szüleink is örülnének ha tudnák mekkora összeggel kell

kalkulálniuk...)  Egy rövidebb bált/vacsorát kéne megszervezni, hogy a szülőkkel is együtt

lehessünk, ünnepelhessünk. Mivel már befizettük az afterparty-ra a pénzt(ami nem volt olcsó),

úgy kéne megoldani, hogy ne kelljen lemondani azt sem. A szalagavató-after partynk már

régóta meg van szervezve, le van foglalva, így szerintem fölösleges lenne a bál szervezése,

viszont a szalagavató után egy közös vacsora a szülőkkel jó lenne!

Napi válaszok száma
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