
       Czym kierować się przy wyborze szkoły? 
    W tym roku czeka Cię wybór nowej szkoły, a Ty nie możesz się zdecydować, gdzie złożyć papiery?       
                                Sprawdź wskazówki, które pomogą Ci podjąć decyzję 

 
1. Twoje zainteresowania. To powinien być pierwszy punkt przy wyborze szkoły. Jeśli już wiesz, kim 

chcesz być w przyszłości, to sprawę masz ułatwioną – sam/sama wiesz, czy powinnaś/eś iść do technikum, 

czy liceum będzie lepszym rozwiązaniem. Jeśli jeszcze nie odkryłaś swojej pasji, to znajdź kilka zawodów, 

które są dobrze płatne i które mogłabyś wykonywać. Pamiętaj, że chociaż wybór szkoły średniej jest ważny, 

to zawsze wszystko można zmienić. 
2. Odległość od miejsca zamieszkania. Jest to również dość istotna kwestia – jeśli Twoja wymarzona 

szkoła znajduje się daleko od domu, to musisz przemyśleć (i pewnie omówić z rodzicami), jak będziesz tam 

dojeżdżać. Istnieją oczywiście internaty, ale mieszkanie tam wiąże się z dodatkowymi kosztami, na które nie 
wszyscy mogą sobie pozwolić. 

3. Znajomi. Nie powinnaś/eś swojej przyszłości uzależniać od tego, jakie plany na życie mają Twoi znajomi 

(w końcu nawet jeśli pójdziecie do różnych szkół, to i tak możecie utrzymywać ze sobą kontakt), ale 
oczywiście miło mieć kogoś znajomego w nowej szkole. 

4. Atmosfera. Warto przekonać się, czy w danej szkole wszystko nam odpowiada, poza tym można poznać 

tam nowych ludzi. Zazwyczaj pomagało w tym wyjścia na drzwi otwarte do szkół średnich, ale niestety w 

tym roku, z powodu trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, nie będzie to możliwe Jeśli masz 

znajomych w danej szkole- porozmawiaj z nimi, skorzystaj też z informacji zawartych na stronie 

internetowej wybranej szkoły. 
5. Opinia najbliższych. Warto wziąć ją pod uwagę, ale nie powinna być ona głosem decydującym. Pamiętaj, 
że to, co według Twoich bliskich, jest dla Ciebie najlepsze, wcale nie musi takim być naprawdę. 

6. Zajęcia dodatkowe. To ważny punkt, szczególnie, jeśli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów, co do 

swojej przyszłości. Duża oferta zajęć pozalekcyjnych, może pomóc Ci odkryć swoje pasje. 
 

 
W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią w naszym kraju, zmieniły się sposoby 

organizacji edukacji.  Edukacja przeniosła się na ten czas do sieci i uczestnictwo w zajęciach 

odbywa się za pośrednictwem komputerów. 

Przejście edukacji na zdalny tryb nauczania jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich 

uczestników życia szkolnego. Warto jednak wykorzystać tę sytuację do zdobycia nowych 

doświadczeń i  podjąć wysiłek w osiągnięciu dobrych ocen. 


