
2013.11.07. 13:42:08 Igen Igen Nem Nem 13C Nem Nem

2013.11.07. 12:56:11 Igen Igen Nem Nem 12B

Azok a szülők, akik mindenáron cirkuszt akarnak csinálni a
szalagavatóból, tegyék! Viszont ha maguk a gyerekek nem
kíváncsiak a szülők szervezte "bálra", akkor hagyni kellene őket
szórakozni úgy, ahogy jól érzik magukat! Én bizom a
gyerekemben, ha azt mondja, nem fog lerészegedni, akkor nem is
fog! Nem Nem

2013.11.07. 12:58:41 Igen Igen Nem Nem 12B Nem Nem

2013.11.07. 14:11:12 Nem Nem Igen Igen 12B

Az esemény hagyományainak és az esemény méltó
megünneplésének érdekében, támogatom bál (zártkörű
rendezvény) szervezését. Az after party-k pont arról szólnak, hogy
már nincs felügelet, ugyanakkor az nem tudja helyettesíteni
felváltani a hagyományos rendezvényt, akármennyit fektetnek is a
szervezésbe. Egy ilyen partyn azonban már nem ellenőrizhető sem
az italfogyasztás, sem más. Nem Nem

2013.11.07. 14:25:03 Nem Nem Igen Igen 13C Igen Nem

2013.11.07. 15:09:09 Igen Igen Nem Nem 13C
Elsődlegesen a végzős diákok véleményét kellett volna kikérni,
hiszen ez róluk szól, és érrezzék magukat jól. Nem Nem

2013.11.07. 17:39:53 Igen Igen Nem Igen 12B Nem Nem
2013.11.07. 18:45:21 Nem Nem Nem Igen 13C Nem Nem
2013.11.07. 19:04:03 Nem Nem Igen Igen 13C Nem Igen
2013.11.07. 19:37:42 Igen Igen Nem Igen 13C Nem Nem
2013.11.07. 20:01:10 Igen Nem Igen Igen 12B Igen Nem
2013.11.07. 20:21:30 Nem Nem Igen Igen 12B Igen Nem
2013.11.07. 20:37:46 Nem Nem Igen Igen 13C Nem Igen
2013.11.07. 20:56:22 Igen Igen Nem Igen 12B nem támogatom a bált Nem
2013.11.07. 21:13:55 Nem Nem Igen Igen 12B Nem Igen

2013.11.07. 21:53:20 Igen Igen Nem Igen 12B

Ahogyan az utóbbi években zajlottak a szalagavató bálok, hogy az
ünnepelt végzős évfolyam 11 óra körül távozik egy afterpartyra,
úgy valóban nem sok értelme van a bál megszervezésének. Igen Nem

2013.11.08. 4:38:46 Igen Nem Nem Igen 12B Nem
a gyerekek megtalálják a módját hogy kikerüljék a szülői
felügyeletet

2013.11.08. 8:22:01

A szalagavató a diákokról szól, az ő
véleményel legyen a mérvadó a
döntésnél, hogy elég-e a jelenlegi
formátum, vagy igénylik az iskolai
keretek között rendezett bált.

Az érintett osztály
diákjainak,
szüleiknek és az
osztályfőnöknek a
kompetenciája
erről dönteni Nem Igen 12A Nem

Az érintett osztály diákjainak, szüleiknek és az
osztályfőnöknek a kompetenciája erről dönteni

2013.11.08. 8:48:43 Igen Igen Nem Igen 13C

Most kérdezitek az öt év alatt először, az utolsó fél év előtt, hogy
van- e véleményünk a gyerekeinkkel kapcsolatos dolgokban.
Szomorú nem gondoljátok?
A gyerekeket érintő kérdésekkel kellett volna foglalkozni nem
mással. :) Nem Nem

2013.11.08. 9:40:17 Nem Nem legyen vacsora Igen 13C Nem Nem

2013.11.08. 12:47:23 Nem Nem Igen Nem 12B
A törvényes keret a NEM
válasz!!! Nem

2013.11.08. 12:49:36 Igen Igen Nem Igen 13C

Engem az zavar, hogy a szalagavató pénteken és szombaton is
megrendezésre kerül, és a szülők, nagyszülők különböző napokon
vehetnek részt rajta(legalábbis nekünk az osztályfőnöki órán azt
mondták, hogy a szülők a szombatira, a többi vendég pedig a
péntekire jöjjön).  Jobb ötletnek tartanám, ha a szigetszentmiklósi
sportcsarnokot bérelnék ki erre az alkalomra, és így egy nap alatt
le lehetne bonyolítani. Valószínű, hogy ez idén már nem sikerülne,
de  az elkövetkezendő években talán meg lehetne valósítani. Nem Nem

2013.11.08. 16:26:22 Igen Igen Nem Nem 13C Nem Nem
2013.11.08. 18:54:27 Igen Nem Nem Nem 12A Nem Nem
2013.11.08. 19:35:16 Igen Igen Nem Nem 13C Igen Nem

Időbélyeg

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?

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?

6.) Szülőként elvárja-e,
hogy az ilyen jellegű

döntések előtt kérjék ki
a véleményét?

7.) Kérem adja meg,
hogy gyermeke melyik

osztályba jár: 8. A tárgyi témához kapcsolódó további észrevétel:

5. Támogatja-e, hogy a bálon legyen
szeszesital fogyasztására is lehetőség?

(Természetesen csakis a törvényes
kereteken belül.)

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

Szalagavató bálra vonatkozó kélrdőív (válaszok)



2013.11.08. 20:15:51 Nem Igen Nem Igen 12B

A Szalagavató Bál korábbi jellegű megrendezését támogattuk
volna, amennyiben a módosítást annak idején számunkra nem
kötelező jellegű bejelentésként tudatják. Jelenleg ez véleményem
szerint már nem lehet kérdés, mivel a gyerekek saját kézbe véve a
szervezést, afterparty-t tartanak. Ennek a szervezési költségeit már
tudtommal az osztályok kifizették, tehát ezen változtatni már csak
anyagi veszteséggel lehet. Sajnos a helyzetet figyelembe véve így
le kellett mondanunk a végzős gyermekemmel és a rokonokkal
közös vacsoráról,ezzel is megfosztva őt az ünnepélyes jellegtől.
Tudomásom szerint ezen felül jelenleg még a hivatalos video
felvétel elkészítése sem biztosított és teljesen érthetetlen
számomra az is, hogy nincsenek meghívók. Remélhetőleg a
belépők egységárai a szervezettség arányában lesznek
megállapítva, tükrözve mindazt, amit kapunk. Igen Nem

2013.11.08. 20:33:31 Nem Nem Nem Nem 12A Nem oszt. főnök
2013.11.09. 10:42:09 Igen Igen Nem Igen 12A Igen, de csak sör és bor Nem

2013.11.09. 22:03:46 Nem Nem Igen Igen 13C

Különösen felháborít,hogy Budapestre szervezték az afterparty-t,
még csak nem is a közelben valahová.
Köszönöm a véleménynyilvánítási lehetőséget. Nem Igen

2013.11.09. 22:46:35 Nem Nem Nem Igen 12A Nem Igen
2013.11.10. 11:09:53 Igen Igen Nem Igen 13C Igen Nem
2013.11.10. 11:10:10 Igen Igen Nem Igen 13C Igen Nem
2013.11.10. 13:19:36 Igen Igen Nem Igen 12B Igen Nem

2013.11.10. 19:17:45 Nem Igen

Mivel az
"afterpatry" már
szervezés alatt
van, nem tudom,
milyen anyagi
következményei
lennének, ha most
lemondanánk. A
hagyományok
megőrzése miatt
támogatnám az
iskolai bált. Igen 12A Igen Igen

2013.11.10. 21:31:53 Nem Nem Igen Igen 12B Nem Nem

2013.11.11. 8:35:03 Nem

Szerintem az
"afterparty" nem
zárja ki a bált Igen Igen 12B

Szerintem nem kell szakítani a régi hagyományokkal, csak az idő
múlásával updatelni kell az ilyen eseményeket.
Pl. A bálon nem kell feltétlenül élő zene, ha az nagyon sokba kerül,
a jó zenéhez nem kell zenekar, csak egy jó DJ.
Vagy, a bál végét is előre lehet hozni este 11-12 órára, így el
tudnak időben menni az after partyra a fiatalok....

nem tömény szeszesitalok
(pezsgő, sör, bor) Nem

2013.11.11. 12:19:56 Igen Igen Nem Nem 12B Nem Nem
2013.11.11. 15:44:02 Nem Igen Nem Igen 13C Igen Nem

2013.11.11. 21:26:44 Igen Igen Nem Nem 13C

Bennünket az év eleji szülői értekezleten az osztályfőnök
tájékoztatott a tervezett változásokról. Véleményünk szerint a
szalagavató elsősorban a gyerekek ünnepe, nekik kell azon jól
érezni magukat. Úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok tudnak
felelősen dönteni, elsősorban az ő igényeik számítanak. Őszintén
remélem, hogy a szalagavató, akár bál, akár ünnepély lesz, szép
emlék marad a gyerekek számára. Nem Nem

2013.11.11. 22:16:03 Igen Nem Nem Igen 13C Nem Nem
2013.11.12. 7:52:35 Nem Igen Nem Igen 13C Igen Nem

2013.11.12. 10:09:16 Igen Igen Nem Igen 12A Igen Igen
2013.11.12. 15:34:55 Igen Igen Nem Igen 13C Nem Nem

2013.11.12. 18:55:19
Ezt a gyerekeknek kell elsősorban
eldönteniük.

Ezt is a
gyerekeknek kell
elsősorban
eldöntetíük,
egyébként nekünk
szülők nélkül volt
bál a tanárokkal
közösen.

Mivel a gyerekek
már
megszervezték
maguknak a bulit,
már nem érdemes
bált szervezni. Igen 12B

Az idő rövidsége miatt már nem érdemes ezzel a témával
foglalkozni. A szülői értekezleten el lett mondva, hogy mi lesz,
ennek megfelelően már a gyerekek és a szülők is megszervezték,
hogy a szalagavató ünnepély után mit szeretnének csinálni és ezt
is tiszteletben kellene így tartani. Azonban arra igényt tartanék,
hogy gyermekem velem és a tanáraival, meghívott vendégeivel
táncolhasson. Nem Nagykorú gyerekek esetében?

Időbélyeg

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?

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?

6.) Szülőként elvárja-e,
hogy az ilyen jellegű

döntések előtt kérjék ki
a véleményét?

7.) Kérem adja meg,
hogy gyermeke melyik

osztályba jár: 8. A tárgyi témához kapcsolódó további észrevétel:

5. Támogatja-e, hogy a bálon legyen
szeszesital fogyasztására is lehetőség?

(Természetesen csakis a törvényes
kereteken belül.)

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

Szalagavató bálra vonatkozó kélrdőív (válaszok)


