Szülői vélemények
„Minden gyermek életében nagy változást jelent az iskolába lépés. Több oka van annak, hogy ebbe az
iskolába írattuk a kisfiunkat. A első, hogy már a testvére is idejár, immár ötödik éve. De ami a
legfontosabb, hogy a SZIGNUM gyermek centrikus, az itt dolgozó pedagógusoktól a diákok, a tudás
mellett megkapják a szeretetet, az odafigyelést és emellett a hit és az erkölcstan alapjaival is
megismerkednek. Sok közös programot szerveznek, ahol a szülők is aktívan részt vehetnek az iskola
életében. Az intézmény fenntartója és a pedagógusok közösen fontosnak tartják, hogy itt egy
nagycsalád alakuljon ki. Fél évelteltével ismét beigazolódott, hogy jól döntöttünk és szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, hogy ehhez az iskolához tartozunk, gyermekeink büszke SZIGNUM-os
diákok.” Mágori család
„Kellemes, családias légkör van a SZIGNUM-ban, a fiam szívesen jár iskolába. Fokozatos terhelés, az
egyéni képességek figyelembe vétele, a rugalmasság, a gyermekek szeretet, testi-lelki nevelése
jellemzi az intézményt. Eddig nagyon pozitív tapasztalataim vannak, nem bántam meg, hogy ezt az
iskolát választottam. A másik két gyermekemet is ide fogom íratni.” Daróczi Norbert
„Tetszik a SZIGNUM oktatási szemlélete. A gyerekek nincsenek leterhelve és játékosan tanulnak. Az
iskolát meghittség jellemzi, a tanárokkal együtt nyugalmat, rendezettséget sugároz. Szimpatikus a
néptánc oktatás; a gyermekem szereti az iskolát, a tanárokat, az osztálytársait és szívesen jár
iskolába.” Balogh család
„Mindenki barátságos és nagyon kedvesek a pedagógusok. Családias a hangulat az egész iskolában.
Örömmel jövünk Bendegúzzal az iskolába. Jó érzés, hogy Melinda és Anita néni a kisfiam tanítói, mert
nekem nyugalmat sugároznak.” Vozár Melinda
„Elsősorban az angol nyelvtanulás miatt írattuk a SZIGNUM-ba gyermekünket. Kiemelném a kis
létszámú osztályokat, amit jónak tartunk. Több ideje jut a pedagógusoknak a gyerekekre. Emellett
rengeteg közösségi programot szervez az iskola a tanulóknak és a szülőknek.” Császárné Igaz Anikó
„A SZIGNUM szellemisége felel meg leginkább azoknak az elvárásoknak, amelyeket
megfogalmaztunk, amikor gyermekinknek iskolát választottunk. Az elmúlt évek alatt sem csalódtunk
választásunkban, ezért a második és harmadik gyermekünket is ide írattuk. A katolikus hit oktatása
mellett a barátságos és családias légkör is meggyőzött arról, hogy negyedik gyermekünk részére is jó
választás lesz az iskola.” Horváth család
„Óriási öröm számunkra, amikor a gyerekeink örömmel mennek iskolába. Kedvesek és segítőkészek a
pedagógusok. (És a büfés nénit se felejtsük ki.) Elégedettek vagyunk a felkészítéssel, a törődéssel és a
családias légkörrel. Így számunkra nem is volt kétséges, hogy a harmadik gyermekünket is a
SZIGNUM-ba íratjuk. Kislányunk nagyon sokat fejlődött és komolyodott, amit nagyon szépen
köszönünk a tanárainak.” Székelyhidiné Köblös Márta

