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INSTRUKCJA:

1. Zastanów się, co jest lub będzie dla Ciebie istotne 
przy wyborze szkoły. Skorzystaj z listy kryteriów 
wypracowanej w klasie lub zapisz własne kryteria 
(np. bliskość od domu, sympatyczni nauczyciele, 
wysoka zdawalność matury, możliwość wyjazdów 
zagranicznych). Sześć wybranych przez Ciebie 
kryteriów zapisz w kole poniżej w wykropkowanych 
miejscach.

2. W skali od 1 do 10 określ, w jakim stopniu każde 
z kryteriów jest dla Ciebie istotne (1 – nie jest 
ważne; 10 – jest bardzo ważne). Zaznacz kropką 
odpowiednie miejsce na każdej osi i połącz kropki, 
tak aby uzyskać wizualną mapę Twoich preferencji.

3. W tabeli, którą znajdziesz na kolejnej stronie, 
zapisz wybrane kryteria w kolejnych wierszach,  
od najwyżej do najniżej punktowanego.

4. W polu Wybór 1, Wybór 2, Wybór 3 zapisz trzy typy 
szkół lub profile klas, które bierzesz pod uwagę 
w dalszej edukacji.

5. Zastanów się, w jaki sposób możesz sprawdzić 
wybrane szkoły/klasy pod kątem ważnych dla 
Ciebie kryteriów, a następnie oceń i wpisz do tabeli, 
w jakim stopniu Twoje oczekiwania są spełnione, 
w skali od 1 do 10 (1 – nie spełnia oczekiwań; 10 – 
spełnia w całości), np. Wybór 1 – bliskość od domu 
– 9, Wybór 2 – atmosfera w szkole – 6.
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