
Opinie rodziców absolwentów o szkołach na Bachmackiej ( o szkole podstawowej i 

gimnazjum) 

 Szkoła jest bardzo przyjazna uczniom, dzieci i młodzież z chęcią do niej chodzą. 

Bardzo fajni nauczyciele. 

 Z wielką przyjemnością polecam Bachmacką. Szkołę dzięki, której moje obie córki są 

ciekawe świata, rozwijają swoje pasje, a ich słabe strony stały się mocnymi.  

 Świetny wybór dla uczniów zdolnych, raczej samodzielnych - znakomita matematyka 

i angielski, wysoki poziom wielu innych przedmiotów; kameralna atmosfera i 

bezpieczeństwo. 

 Tak jak już napisałam mogę wyrazić tylko pozytywną opinie, najważniejszym dla 

mnie było indywidualne podejście do każdego ucznia oraz możliwość kontaktu w 

każdej chwili z nauczycielami którzy bardzo chętnie udzielali informacji, wskazówek 

oraz byli pomocni w sytuacjach kiedy pojawiały się problemy wychowawcze lub w 

nauce. 

 Jeśli kogoś stać by solidnie przygotować dziecko do dalszych etapów kształcenia, bez 

większych stresów, polecam. 

 Pomimo kilku zastrzeżeń jestem zadowolony z edukacji mojego dziecka na 

Bachamackiej. Wiem, że ma sporo fajnych wspomnień, utrzymuje kontakty z innymi 

absolwentami i jestem przekonany, że wybór Bachmackiej w miejsce szkoły 

publicznej był właściwym wyborem, a kilka niedociągnięć organizacyjnych, czy 

zastrzeżeń wychowawczych nie rzutuje na całościową, pozytywną opinię.  

 Bachmacka gwarantuje wysoki poziom nauczania. Pracujący tam nauczyciele to 

mistrzowie w swoim fachu. Dziękuję za skuteczne przygotowanie mojego dziecka do 

egzaminu gimnazjalnego. Córka bez problemu dostała się do wymarzonego liceum.  

 Tą szkołę tworzą ludzie dla których praca z dziećmi jest pasją. 

 To szkoła, która wychowuje nie naucza a uczy. Serdecznie polecam. Hanna 

Grudowska 

 Bardzo dobra szkoła pod względem rozwoju edukacyjnego dziecka, duża zasługa 

świetnych nauczycieli- szczególnie z kilku przedmiotów ( angielski, matematyka, 

biologia, chemia) 

 Polecam tą szkołę serdecznie wszystkim rodzicom, którzy pragną aby ich dzieci 

wyrosły na ludzi z pasją, ciekawych świata, umiejących współpracować z innymi. 

Dużo wspaniałych nauczycieli - ludzi z pasją, traktujących dzieci i młodzież jako 

partnerów do rozmowy, potrafiących rozbudzić w nich ciekawość i zainteresowanie 

oraz empatię wobec innych. Dyrekcja i szkoła otwarta na świat i uczniów:-),dbająca o 

ich rozwój jako ludzi, a nie tylko o wyniki w nauce i testach.  

 Polecam Bachmacką wszystkim 

 To fajna szkoła dla szczęśliwych dzieci. 

 Bachmacką wyróżnia przede wszystkim rodzinna atmosfera, wszyscy się tu znają, 

dzieci czują się bezpiecznie. 

 szkoła, którą mogę polecić rodzicom, którym zależy na nauce i bezpieczeństwie 

dziecka. 

 Bardzo dobra szkoła 

 Super przygotowanie do egzaminów. Zespół pedagogiczny na super poziomie 

 Profesjonalna, zaangażowana kadra, gwarantowany rozwój dla młodzieży świadomej 

swoich potrzeb edukacyjnych 

 Bachmacka to zdecydowanie dobra szkoła, przyjazna uczniom, współpracująca z 

rodzicami, tworząca atmosferę, w której uczniowie czują się u siebie. Poziom 

nauczania zapewnia dobre wyniki w egzaminie gimnazjalnym, a bogata oferta zajęć 

dodatkowych sprzyja rozwijaniu indywidualnych talentów i zainteresowań.  

 


