
 

 

Opinie rodziców dzieci z klasy I "b" o Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie 

 

Mama Damiana 

Jestem zadowolona ze SP nr 8,  syn wraca zadowolony i chętnie chodzi do szkoły. Zajęcia są 

zróżnicowane i dopasowane do tempa pracy uczniów. Bardzo dobry kontakt z wychowawcą, jak też             

z innymi pracownikami szkoły. Szkoła bardzo przyjazna dzieciom. 

 

Mama Miłosza 

SP nr 8 jest naszym świadomym wyborem i jesteśmy z synem bardzo zadowoleni. 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zarówno dzieci jak i rodzice są pełni obaw, czy nasze dzieci się 

odnajdą w nowym otoczeniu, z nowymi kolegami i obowiązkami. Okazało się to zupełnie niepotrzebne, 

syn wraca ze szkoły szczęśliwy. Kontakt z Panią wychowawczynią, jak i kadrą szkolną jest przyjemny       

i bezproblemowy, nauczyciele są wyrozumiali. W szkole panuje empatia i życzliwość. 

 

Mama Dominika 

Syn jest bardzo zadowolony ze szkoły i z kontaktu z dziećmi, chodzi bardzo chętnie, ja również jestem 

zadowolona ze szkoły i kontaktu z Panią wychowawczynią. 

 

Tata Jakuba 

Jestem szczęśliwy, że moje dziecko uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8. Widzę, że syn doskonale się 

rozwija i chętnie korzysta z oferty edukacyjnej placówki. Jako rodzic cenię SP nr 8 za świetny kontakt z 

dyrekcją, kadrą szkolną i oczywiście z Panią wychowawczynią. 

 

Mama Gabriela 

Syn jest zadowolony ze szkoły. Szczególnie ceni sobie kontakty z rówieśnikami i zajęcia na świetlicy. 

Natomiast ja chwalę sobie kontakt z wychowawcą klasy oraz innymi pracownikami SP nr 8. 

 

Mama Mileny 

Córka jeszcze na zajęciach adaptacyjnych była przekonana do SP nr 8. W chwili obecnej jako 

pierwszoklasistka jest zachwycona zarówno kontaktem z rówieśnikami, jak i wychowawczynią. Nauka 

nie stanowi problemu, bo podejście nauczycieli jest wspaniałe. Zajęcia urozmaicone i bardzo ciekawe,       

z których nawet ja jako rodzic dowiaduje się wielu ciekawych rzeczy. Polecam gorąco tę szkołę. 

 

Mama Wanessy 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru szkoły. Córka zadowolona i zainteresowana nauką, jak i szczęśliwa 

kontaktem z rówieśnikami. Córka chętnie uczęszcza do szkoły, chodź obawy przed rozpoczęciem nauki 

w szkole były spore. Nauczyciele przyjaźnie nastawieni do dzieci, jak i rodziców. Bardzo dobry jest 

kontakt z nauczycielami. 

 

Mama Wiktorii 

Pomimo małych obaw jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru szkoły. Córka bardzo chętnie uczęszcza na 

zajęcia, jak i świetlicę szkolną. Nauczyciele mają bardzo dobry kontakt z dziećmi oraz rodzicami. 

Wiktoria codziennie wraca ze szkoły z uśmiechem na twarzy. 

 

Mama Mateusza 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wybrania tej placówki. Syn bardzo chętnie uczęszcza na zajęcia, kontakt    

z nauczycielami i wychowawcą jest bardzo dobry, zawsze znajdą czas na dodatkowe wytłumaczenie 



materiału czy rozmowę z rodzicem. Syn ma dobry kontakt z rówieśnikami. Codziennie ze szkoły wraca 

uśmiechnięty. Polecam gorąco tę szkołę. 

 

Mama Mai  

Po 6 miesiącach przerwy w nauce i kontaktach z rówieśnikami zarówno córka, jak i my mieliśmy duże 

obawy przed 1 września. Maja jest bardzo wrażliwym dzieckiem, wszystko mocno przeżywa i baliśmy 

się, że w szkole nikt się tym nie będzie przejmował, zwłaszcza w obliczu dodatkowych komplikacji              

z powodu epidemii. Na szczęście szkoła bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Zarówno wychowawczyni, 

panie na świetlicy oraz inni pracownicy szkoły są bardzo wyrozumiali i pełni zrozumienia dla 

zagubionego i lekko przestraszonych pierwszaków. Optymistyczna atmosfera szkoły wpływa świetnie na 

proces adaptacji, Maja czuje się w szkole dobrze i bezpiecznie.  Dużym plusem placówki jest nauka klas 

młodszych w odrębnym pawilonie i jednozmianowy plan lekcji.  

Po kilku tygodniach nauki jesteśmy pewni, że SP nr 8 w Chełmie to najlepszy wybór dla naszego dziecka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


