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Drogi Rodzicu, Drodzy Rodzice, 
 
Wiemy, Ŝe Twoje dziecko jest dla Ciebie najwaŜniejsze. 
A czy Ty zastanawiałeś się, co jest obecnie najwaŜniejsze dla Twojego dziecka?  
 
Znamy odpowiedź na to pytanie: EDUKACJA. 
 
A co to tak naprawdę znaczy w dzisiejszych czasach?  
 
Naszym zdaniem to z pewnością dobra szkoła. 
 
Zatem jak ją wybrać? Na co zwrócić szczególną uwagę?  
 
Postaramy się pomóc Ci w wyborze.  
 

Nasza TOP PIĄTKA to: 
 
1. Bezpieczeństwo  
2. Języki obce 
3. Nauka w małych grupach 
4. Szkoła sukcesu 
5. Wybór zajęć dodatkowych 
 

 
JEDYNKA - BEZPIECZEŃSTWO 

 
Dane statystyczne dotyczące przemocy w polskich szkołach są przeraŜające, z roku na rok 
wzrasta liczba wymuszeń i rozbojów, sprawcy przestępstw są coraz młodsi i coraz bardziej 
brutalni. Rozwija się równieŜ przestępczość narkotykowa. Środki odurzające są nierzadko 
rozprowadzane na terenie placówek szkolnych przez samych uczniów. Do takiej sytuacji 
przyczynia się niewątpliwie anonimowość uczniów w duŜych szkołach. 
U nas jest zupełnie inaczej. Niewielkie zespoły klasowe pozwalają na świetny kontakt 
wychowawcy z poszczególnymi uczniami. Nie ma u nas miejsca na mobbing, przemoc czy 
agresję, a handel narkotykami jest niemoŜliwy. Brak anonimowości sprawia, Ŝe nie będzie 
przesadą jeśli powiemy: panuje u nas iście rodzinna atmosfera. Świadczą o tym opinie rodziców 
uczniów naszej szkoły: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z pozdrowieniami  

Dyrektor Szkoły 
Dr Grzegorz Balawajder 
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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, doskonałej współpracy 
na linii rodzic - nauczyciel. Szkoła zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa. Uczniowie mają zapewniony spokój i 
komfortowe warunki do nauki. Przyznam szczerze, Ŝe 
wysyłając syna do tej placówki, było to jedno z 
podstawowych kryteriów którymi się kierowałam przy 
wyborze szkoły. Przyznaję z satysfakcją, Ŝe moje 
oczekiwania w tym zakresie potwierdziły się w stu 
procentach. Mama Filipa 

Jako rodzice dwóch dorastających córek mieliśmy na 
uwadze zwłaszcza bezpieczeństwo ich uczęszczania do 
szkoły. Mamy teŜ swobodny dostęp do informacji oraz 
bardzo dobry kontakt z wychowawcą. Szeroko powielana 
opinia o szkole, jako Ŝe jest ona placówką małą i bezpieczną 
była decydującą kwestią przy wyborze szkoły. Rodzice 
Magdy i Marysi 

W odniesieniu do bezpieczeństwa w Szkole naleŜy wyjaśnić, 
iŜ z pewnością działającym na korzyść szkoły elementem 
jest jej wielkość. Wielkość budynku pozwala na zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom. Nie mogę równieŜ zarzucić szkole 
działania, które prowadziłoby do zagroŜenia zdrowia bądź 
Ŝycia mojego syna w trakcie zajęć lekcyjnych. Śmiało 
stwierdzić moŜna, iŜ Szkoła spełnia wszelkie normy 
bezpieczeństwa, co dla rodzica jest bez wątpienia jednym z 
głównych elementów branych pod uwagę przy wyborze 
przyszłej szkoły. Z pewnością jest to Szkoła godna 
polecenia. Mama Kuby 

Zapewne duŜym atutem szkoły – zarówno Gimnazjum jak i 
Liceum jest liczebność klas i uczniów w klasach. Nie są 
anonimowi, prawie wszyscy się znają – niewątpliwie 
przekłada się to na bezpieczeństwo i współpracę uczeń - 
nauczyciel (cenne zwłaszcza na lektoratach!). Mama Zuzi 
 


