ANALIZA ANKETE O ŠOLSKI VESELICI
N=265 staršev

1. Kako bi ocenili letošnjo Šolsko veselico? S čim bi jo izboljšali?
Večina odgovorov pozitivnih, nekateri bolj nevtralni, nekaj malega tudi negativnih. Predlaganih je
bilo veliko izboljšav.

Ocene veselice (razbrane iz opisnih odgovorov)
Negativno (1 %)

Nevtralno (13,3 %)

Pozitivno (66 %)

Ni bilo komentarja oz. so se omejili le
na posamezne aktivnosti (ne moremo
razbrati vtisa) 9,5 %
Starši se nismo udeležili (10,6 %)

Primeri odgovorov:
Pozitivno:
Dobra organizacija: 40 x
Super: 34 x
Odlično: 34 x
Zelo v redu: 16 x
Všeč, veliko aktivnosti: 27 x
Lepo vreme: 14 x
Zanimivo: 13 x
Prijetna: 11 x
Pestra: 11 x
Uživali smo: 8 x
Dosti delavnic: 5 x
Najboljša: 4 x
Otroci neizmerno uživajo: 4 x
Lepo se imeli: 3 x
Krasna prireditev, hvala zanjo: 2x
Otroci se je veselijo: 2 x
Otroci so pohvalili: 2 x
Lepo izvedeno 2 x
Bogat program
Navdušeni

Zadovoljni
Zelo zabavna, prijetna: 16 x
Uspešna: 10 x
Je povezovalna, zato so udeleženci z njo
zadovoljni, dobra zasnova : 9 x
Poučna
Zanimiva za starše in otroke.
Od dejavnosti so jim bile všeč:
Predstavitve učencev, talentov: 16 x
Igre učencev: 11x
Eksotične živali: 10 x
Raznolika ponudba hrane, pijače: 11 x
Druženje (staršev, učencev ...): 9 x
Srečelov: 5 x
Policaji: 4 x
Bolšji sejem: 3 x
Eko tek: 2 x
Odbojka s starši
Dejavnosti v učilnicah (2 x), ker je posledično
zunaj več prostora

Kolo sreče
Delavnica za izdelavo kreme
Šport
Druge prednosti:
Sobota: 4 x

Zgodnejši termin: 2 x
Pohvalili so, da so okusni burgerji kosilo za
celo družino, lokacija v Mostah se jim zdi
primerna, všeč so jim bile izvirne ideje
učencev in da so otroci čutili odgovornost do
zadolžitev, nekdo jo je ocenil z 8/10.

Nevtralno:
v redu: 17 x
dobro: 7 x
Negativen prizvok:
Kot spremljevalec, obiskovalec, sponzor jo ocenjujem z zadovoljivo.
Ne podpiram takšnega koncepta za pridobivanje sredstev, dojame se ga lahko kot poskus razvrednotenja
pozicije šole in položaja (vrednosti) učiteljev.

Predlaganih je bilo mnogo predlogov, ki jih preučuje Upravi odbor Šolskega sklada. Nekatere bomo
zagotovo vključili v zasnovo prihodnje prireditve.

2. Ali podpirate pridobivanje sredstev za šolski sklad s šolsko veselico?

Ali podpirate polnjenje sklada s šolsko
veselico?

DA (94 %)
NE (3 %)
NE VEM (3 %)
NI ODGOVORA (0 %)

3.

Ali si želite, da se prireditev v podobni obliki izvede tudi naslednje šolsko leto?

Ali naj se šol. veselica izvede tudi naslednje
leto?

DA (89 %)
NE (3,7 %)
NE VEM (7 %)
NI ODGOVORA

4. Ali ste pri pripravi veselice pripravljeni aktivno sodelovati?
Nekateri anketiranci so odgovorili z NE, nato pa so vendarle obkrožili črko, kje bi nam lahko
priskočili na pomoč.

Ste pripravljeni pomagati pri pripravi in
izvedbi prireditve?

DA (51 %)
NE (24 %)
NE VEM (21,5 %)
STRANI NISO REŠILI (4 %)

42 % tistih, ki so sicer obkrožili NE, je v nadaljevanju obkrožilo vsaj enega izmed navedenih
načinov pomoči. Večina je pripravljena pomagati zbirati dobitke ali peči pecivo, eden pa naložiti/razložiti
klopi na Križu, peči hrano in pomagati pri pospravljanju prizorišča.
73 % tistih, ki so obkrožili NE VEM, je obkrožilo tudi dejavnosti, kjer bi lahko pomagali.

Pri čem lahko pomagate?
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Predlogi za drugo veselico: ena izmed mamic predlaga ponovitev modne revije, drugi omenja prispevek
stvari za bolšji sejem, tretji bi pripravil kakšno tekmovanje med razredi (med dvema ognjema, košarka, mini
nogomet), ena anketirana oseba pa je pripravljena nuditi pomoč pri kupovanju ☺.
Starše bomo tudi v prihodnje še prosili za pomoč, saj prireditve v takem obsegu šola ne more sama
izpeljati.

5. Kaj bi sporočili, predlagali?

Predlogi

Brez predlogov
Z zapisom

Sporočajo:
Anketiranci so nas opogumljali, naj na začrtani poti ostanemo, saj jim je prireditev všeč, otrokom polepša
dan in je zanimiva. Poudarjajo, da je pomembno druženje otrok, všeč jim je zabaven program, raznovrstne
delavnice, pa tudi to, da je koncept dobrodelen. Večina staršev želi, naj se prireditev ohrani.
Nekajkrat je bilo izpostavljeno, da bi lahko organizatorji pripravili program, kaj se bo kje odvijalo. Nekaj
staršev je motilo, da morajo na ta dan priti v šolo z otroki in jih nadzorovati. Upravni odbor Šolskega sklada
upa, da večina staršev mlajših učencev ta dan vzame kot priložnost za druženje in ustvarjanje s svojimi
otroki in ne kot nadlogo, ki se ji ne da uiti. Eden izmed staršev nas je opozoril, da so bili nekateri dobitki v
slabem stanju (bomo pozornejši). Nekateri starši so razmišljali o izbiri glasbene skupine, drugi opozarjajo na
težave pri ustrezni izpeljavi predstavitve talentov … Staršev, ki tega koncepta ne podpirate in na njem ne
želite sodelovati, je bilo zelo malo – tudi vaš glas smo slišali in pomisleke pretehtali, a glede na to, da je bilo
takih manj kot 3 %, bomo (predvsem zaradi vseh ostalih izraženih pozitivnih vidikov) zaenkrat koncept
obdržali. Komentarjev je bilo res veliko, vse smo izpisali, Upravni odbor jih je pregledal in kolikor bo
mogoče, jih bomo tudi upoštevali. Dejstvo pa je, da je naša prireditev zasnovana neprofesionalno, da niti
nimamo profesionalnih naprav, ne poklicnih voditeljev in ne čisto pravega odra ali primerno velike dvorane
… Pri izpeljavi smo močno odvisni od dobre volje staršev in zunanjih sodelavcev, ki nas že vrsto let
podpirajo.

VSEM, KI NAM POMAGATE, IN TISTIM, KI STE SI VZELI ČAS TER ODDALI ANKETO,
NAJLEPŠA HVALA. Opazili ste marsikaj takega, česar se mi nismo zavedali in nam
pomagate, da bo prireditev še boljša.

