
Ogrom zdobytej wiedzy, rozwijająca, zachęcająca do działania i pomagająca na starcie w karierze, 

przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo na terenie uczelni, kompetencji wykładowcy, możliwość 

praktyk, stypendia, szkoła która zapewni mi tak poziom wykształcenia, że po jej zakończeniu uda mi 

sie znaleźć pracę (głównie poziom nauki języków obcych), z wykształconą i profesjonalną kadrą 

naukową, Przyjazna, nowoczesna, wymagająca, wysoki poziom, przyjazna studentom, Dobra szkoła-

szkoła nie kładąca nacisku na czystą teorię lecz na praktykę. Podchodząca do każdego ucznia 

indywidualnie, dbająca o rozwój sportowy, poszerzająca jego zainteresowania, Szkoła, która uczy 

przydatnych rzeczy i funkcjonowania w społeczeństwie a nie tylko przygotowuje do zdania 

egzaminów, Ucząca jak stać się dorosłym, szkoła przyjazna zarówno uczniom, jak i nauczycielom. 

Szkoła korzystająca z dorobku i doświadczenia szkół zagranicznych, wciąż się rozwijająca, 

wymagająca, merytoryczna, uczy myślenia i praktyki, Wysoki poziom edukacji, zaplecze dydaktyczne i 

infrastruktura, bliskość do domu, miłe towarzystwo, tak, która uczy myśleć, Dobra szkoła to taka, 

która przygotowuje Swoich absolwentów do potrzeb rynku pracy. Co więcej, interesuje się losem 

Swoich absolwentów i stara się wywalczyć dla nich godne warunki do życia, szkoła, która daje szansę 

rozwoju pasji i zainteresowań, Nauczyciele, którzy dobrze zarabiają Uczniowie, którzy mają wolność 

interpretacji na lekcji nauczyciele, którzy wymagają, ale uczą. Wysoki poziom nauczania 

aktualizowany z potrzebami rynku, praktyki i wiarygodność wiedzy, AGH.U.J. POLITECHNIKA.UP. UE. 

Wysoki poziom nauki, bezpieczeństwo, dobra baza, Per aspera a d astra, errare humanum Est, labor y 

amor omnia vincit, vivitur parvo bene, dura lex sed lex, aure mediocritas, primum non nocere ... 

Mniej więcej ... szkoła, która przekazuje uczniom odpowiedni poziom wiedzy, ale także częściowo 

praktyczne umiejętności,   Przygotowująca do życia i pracy w zawodzie lub poszerzająca horyzonty 

naukowe. Przygotowująca do praktycznej nauki zawodu, Szkoła która kierunki edukacji uczniów 

dobiera zgodnie z prognozą zapotrzebowania na rynku pracy. Adekwatność do realiów, rzeczowość, 

komunikatywność wykładowców. Przygotowująca do wykonywania zawodu zapewniająca gruntowne 

wykształcenie w wielu dziedzinach, nowoczesny system nauczania (zajęcia z ekonomii, biznesu, 

znajomości komputera, języków obcych) przygotowanie praktyczne i edukacja z tym związane Dobra 

szkoła to taka, która kładzie nacisk na prawdziwe wykształcenie a nie na statystyki. Bezpieczna 

poziom, szanse na przyszłość , znalezienia dobrej pracy Budzenie zainteresowania daną dziedziną, 

pokazanie możliwości rozwoju, rozsądna wychowywanie profesjonalna edukacja. prestiżowa, wysoko 

w rankingach, z dobrze przygotowaną pedagogicznie kadrą Bezpieczna, dająca satysfakcje i radość z 

tego czego się uczy, szkoła po której zakończeniu będzie można łatwiej znaleźć pracę. Dająca 

praktyki. W pojęciu dobrej szkoły zawarłbym jakość wiedzy merytorycznej nauczycieli, zdolności 

wychowawcze w stosunku do młodzieży oraz wysokiej jakości środki materialne umożliwiające 

wykorzystanie najnowszych technologii. wysoka kultura, zaangażowanie i wymagania wykładowców 

rzetelna i wymagająca kadra, kontrola nad pracą nauczycieli/wykładowców, (na uczelniach) istnienie 

wyłącznie przedmiotów realnie poszerzających wiedzę ucznia (niepokrywających się z innymi 

przedmiotami i tylko niezbędnych przy danym wykształceniu),  Dobra szkoła - przyjazna uczniom, 

otwarta na ich problemy, nowoczesna, z bardzo dobrym zapleczem dydaktycznym i gronem 

pedagogicznym. Rozwijająca, nieschematyczna, rzetelna, przydatna renomowana, na wysokim 

poziomie, wykwalifikowana kadra profesorska szkoła w której nie ma młodych nauczycieli 

prezentujących zaniżony poziom wiedzy szanse na przyszłość, wykwalifikowana kadra wymagająca, 

stawiająca wyzwania Wykwalifikowana kadra, zajęcia praktyczne, zero indoktrynacji, brak 

przereklamowanej opinii, nacisk na kształcenie, nie ogłupianie, nauka krytycznego podejścia do 

rzeczywistości i wiedzy renoma, db warunki, wysokie stypendia Szkoła przygotowująca do życia. 

Dobra szkoła to taka, która pomoże osobie uczącej się sprecyzować zarys jej umiejętności a tym 



samym ułatwi jej wybór przyszłego zawodu. Praktyczna - nie tylko sucha teoria a jakieś działania, 

które nadają umiejętności praktyczne przydatne w pracy. stwarza warunki do nauki, trzyma wysoki 

poziom!!!!, jest otwarta na międzynarodowe środowisko wykładowców i studentów, jest choć trochę 

anglojęzyczna, inspiruje studentów, wsłuchuje sie w studentów, dopinguje, pomaga w studenckich 

inicjatywach, bierze udział w programie Erasmus MUNDUS profilowane klasy; kontakt internetowy 

Taka, która nauczy wymagająca, nowoczesna praktyka, perspektywy, międzynarodowość szkoła, 

która przygotowuje do pracy i jest nastawiona na potrzeby rynku przygotowująca do zawodu - 

PRAKTYKA prostudencka po której łatwo znaleźć pracę umożliwiająca rozwój przyszłościowa, 

innowacyjna, nastawiona na praktykę Szkoła, która nadąża za zmieniającymi się realiami- otwarta na 

nowości i respektująca zmieniające się potrzeby (i problemy) zarówno rynku pracy, jak i samych 

uczniów. więcej praktyki niż teorii. zachęca do rozwoju  Dająca możliwości rozwoju, oraz 

racjonalnego i kreatywnego myślenia, a nie uczenia się regułek na pamięć. Uczymy myśleć i korzystać 

z wiedzy. możliwość rozwoju w kierunku przyszłego zawodu różnorodność form zdobywania wiedzy 

organizacja praktyk studenckich szkoła która zapewni mi rzetelne wykształcenie z możliwościami 

zdobywania praktyki tak aby po jej zakończeniu zdobycie pracy było juz tylko formalnością dobrze 

wyposażona, komputeryzacja, dobrzy wykładowcy, praktyki, wymiana zagraniczna, nowoczesne 

budynki/dobre warunki lokalowe indywidualne podejście, bezpłatna szkoła, kompetentni, dobrze 

opłacani pedagodzy prestiż dobre warunki elastyczność w stosunku do studenta, indywidualne 

podejście do każdego przez wykładowców poziom nauczania, podejście do ucznia, możliwość 

rozwoju zainteresowań, inteligentni nauczyciele/wykładowcy Ucząca uczyć, szczegółowa, 

drobiazgowa, wymagająca, pokazuje drogę, poszerza horyzonty, przygotowująca do przyszłej pracy, 

rozwijająca zainteresowania, pomagająca zdobyć doświadczenie zawodowe nowoczesna przyjazna 

otwarta innowacyjna  wymagający nauczyciele, dobre wyposażenie sal, sprawiedliwość Szkoła, która 

dobrze kształci i interesuje się losem absolwentów. rzetelność, profesjonalizm, doświadczenie, 

współpraca, autorytet, etyczność, wykształcenie, uczciwość Zapewniająca zdobycie wiedzy i 

umiejętności praktycznych w stopniu właściwym dla jej typu, zatrudniająca kompetentnych 

nauczycieli i administrację, oferująca zajęcia dodatkowe, zdostępem do dobrej infrastruktury i 

materiałów naukowych, zapewniająca bezpieczeństwo uczniów, taka której personel z szacunkiem 

traktuje uczniów i ich rodziców, wymagająca przestrzegania rozsądnego regulaminu i wyciągająca 

konsekwencje z jego łamania, zachęcająca do aktywności społeczność uczniowską (gazetka szkolna, 

reprezentacje i ligi sportowe, nie tylko fasadowy samorząd), organizująca atrakcyjne wyciec. 

konserwatywna, wymagająca, płatna, nowoczesna, poszerzająca horyzonty wysoki poziom nauczania, 

nauczyciele z powołaniem, renoma kompetentni nauczyciele, którzy potrafią zainteresować swoimi 

przedmiotami, szkoła w której nie ma podziałów pomiędzy uczniami, szanowanie innych, bezpieczna, 

dająca możliwość rozwoju swoich zainteresowań. wysoki poziom, możliwość wymiany 

międzynarodowej, nauka języków obcych, duża oferta programowa, praktyki, indywidualny rozwój, 

możliwość rozwoju zainteresowań Dobra szkoła jest wymagająca - od ucznia (wysoki poziom 

kształcenia, możliwości podnoszenia kwalifikacji, współpraca międzynarodowa), ale także od siebie 

(współpraca z uczniem i studentem, dobra komunikacja, znajomość potrzeb i wychodzenie im 

naprzeciw). Szkoła po której znajdę zatrudnienie. Wysoki poziom kadry, wymaganie oczytania, 

wywoływanie konkurencji między studentami taka, która daje umiejętności niezbędne u 

nowoczesnego pracodawcy. niestety mało jest takich szkół. dużo zajęć praktycznych, innowacyjne 

zajęcia, indywidualne podejście do studenta Edukacja z podejściem indywidualnym do każdego 

ucznia.  kompetentna, rzetelna, wysoki poziom nauczania renomowana dobra atmosfera studenci, 

którzy wiedza po co studiują, a nie są z przypadku na danym kierunku szkoła dzięki, której dostanę 



pracę odpowiednią do poziomu wykształcenia dobra szkoła umożliwia zdobycie wykształcenia a 

następnie pracy Wymagająca i zmuszająca do pracy. Ale nie takiej dla czystych wyników lub nauki na 

pamięć, a do ćwiczenia myślenia i wnioskowania. Dobra szkoła to taka, w której uczniowie mają 

szanse rozwoju własnych zainteresowań, czyli jest dużo kół naukowych, dodatkowych lekcji. 

Dodatkowo, jest to taka szkoła, dla której ważny jest poziom wiedzy dawkowanej uczniom, no i 

panuje w niej fajna atmosfera :D nabycie umiejętności (a nie wiedzy), renoma, kontakty z firmami 

ciekawe i przydatne zajęcia, wyszkolona kadra, dobry sprzęt, ukończenie jej ułatwia znalezienie pracy 

Dobrzy wykładowca, możliwość staży, praktyk dobry program edukacji Kompetentni, wymagający 

nauczyciele Wiedza interdyscyplinarna Wiedza praktyczna Dostosowana do potrzeb studentów, 

nowoczesna, znająca realia na rynku pracy. Dla studentów a nie odwrotnie. wysoki poziom 

nauczania, pomoc w znalezieniu pracy, wykwalifikowana kadra nauczycielska. Szkoła która daje 

szanse na przyszłość.  dobrzy wykładowcy Wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera, selekcja 

podczas rekrutacji, prężnie działające koła naukowe, możliwość rozwoju zainteresowań, wysoka 

pozycja w rankingu przyjazna z zapalonymi do pracy nauczycielami szkoła dająca wykształcenie, 

dobry start na studia, ucząca pożytecznych rzeczy szkoła w której student traktowany jest na równi z 

nauczycielem a nie jak przysłowiowe "mięso" kompetentni wykładowcy, konkretne zajęcia, 

możliwość wyjazdów za granicę, staży oraz praktyk dobra szkoła- wyciągnięcie pewnych wartości, 

które są bardzo przydatne w przyszłości Praktyczna wiedza, inspirujący wykładowcy, perspektywy 

kariery, sieć kontaktów. - użyteczna wiedza – kształtowania zainteresowań profesjonalizm ciesząca 

się renomą, o bardzo wysokim poziomie nauczania. 


