
 Każdy z nas marzy o tym, żeby jego szkoła była idealna pod każdym względem. Przecież to 

właśnie w szkole spędzamy połowę swojego czasu, więc powinno być miło i przyjemnie. Większość z 

nas kojarzy szkołę z miejscem, do którego trzeba codziennie chodzić i uczyć się rzeczy, które nie 

zawsze nas interesują albo strasznie nudzą. Czy można, więc stworzyć takie miejsce, gdzie każdy z 

nas będzie z ochotą chodzić i wstawać wcześnie rano, miejsce, które stanie się dla nas drugim domem? 

Myślę, że można, choć wiąże się to na pewno z ogromnym nakładem nie tylko finansowym, ale także 

intelektualnym.  

Gdybym miała taką możliwość to stworzyłabym super szkołę w naszym mieście. Bardzo 

chciałabym, żeby w mojej szkole znajdowała się stołówka, gdzie każdy uczeń może zjeść spokojnie 

śniadanie czy ciepły obiad. Na stołówce uczniowie i nauczyciele powinni mieć zawsze dostęp do 

świeżych owoców i warzyw, a także wody lub soków owocowych. Codzienne noszenie kilku butelek 

wody jest bardzo kłopotliwe i zdecydowanie obciąża to szkolne plecaki. Zajęcia często trwają do 

późnych godzin popołudniowych i pożywne posiłki są bardzo ważne.  

 Duży nacisk kładę też na ruch i gimnastykę, dlatego w szkole powinien być basen, siłownia i sala do 

fitnessu, boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, mile widziany byłby też kort tenisowy. Każdy 

uczeń miałby wtedy wybór, jaką dyscyplinę sportu chce uprawiać i w czym będzie się bardziej 

doskonalił.  

 W szkole powinny się też znajdować się szafki dla każdego ucznia, żeby nie nosić tylu książek w 

plecakach. Wielu uczniów mogłoby do szkoły jeździć na rowerze lub hulajnodze, dlatego w tym celu 

przydałoby się osobne pomieszczenie, gdzie można bezpiecznie zostawić pojazd. 

 Przerwy też można w szkole urozmaicić zakładając np. radiowęzeł. Z pewnością znalazłoby się wielu 

uczniów, którzy chętnie by się tym zajęli.  

W dużym stopniu zmieniłabym wygląd klas szkolnych i stworzyłabym pracownie biologiczną, 

geograficzną, chemiczną i fizyczną. Nauka powinna być przyjemna a dzięki temu, że będziemy mieli 

większy kontakt z naturą to nasza wiedza znacznie się pogłębi. W pracowni chemicznej można 

przeprowadzać różne doświadczenia chemiczne na żywo a nie tylko oglądać obrazki w książce np. żeby 

zaobserwować jak zachowuje się ciekły azot można zrobić pyszne lody Tajskie. W pracowni fizycznej 

można przeprowadzać różne eksperymenty naukowe, może wyrośnie z naszych uczniów jakiś nowy 

Einstein czy Newton.  

Lekcje języków obcych powinny odbywać się na komputerach, żeby doskonalić nie tylko gramatykę, ale 

przede wszystkim potrafić świetnie porozumieć się z innymi w danym języku.  

Każda klasa, w której siedzą uczniowie powinna być tak urządzona, aby była funkcjonalna i praktyczna. 

Na ścianach powinny wisieć tzw. „ pomoce naukowe” np. zasady gramatyczne z języka polskiego, 

ortografia, wzory matematyczne, tabliczka mnożenia, czasowniki nieregularne, itp.  

Na korytarzu zdecydowanie powinny znajdować się ławeczki, podobnie jak przed szkołą tak, aby można 

było swobodnie sobie usiąść. W szkole należy też stworzyć kącik relaksacyjny, gdzie można sobie 

odpocząć i porozmawiać w spokoju z przyjaciółmi. Dla młodszych dzieci stworzyłabym bawilandię z 

małpim gajem i funkcjonalny plac zabaw.  

Szkoła ma za zadanie kształcić uczniów i rozwijać ich zainteresowania, dlatego myślę, że 

oprócz lekcji powinno być wiele różnych kółek np. zajęcia z wizażu i mody, zajęcia taneczne, teatralne, 



wokalne, gra na wybranym instrumencie.  Organizując zajęcia taneczne można stworzyć zespół 

taneczny, który może brać udział w turniejach i odnosić sukcesy. Stworzenie silnej grupy teatralnej też 

może bardzo pozytywnie wpłynąć na ważne wydarzenia w szkole i święta.  Uczniowie mogliby 

wystawiać sztuki słynnych poetów lub nawet nakręcić filmiki o życiu szkoły i uczniach. Przerabiana 

lektura z języka polskiego na pewno lepiej zostanie zapamiętana, kiedy w szkole odbędzie się 

przedstawienie dotyczące danego tematu książki. Dla maniaków gier komputerowych powinny 

organizowane być jakieś turnieje i rozgrywki miedzy szkolne, na których uczniowie będą mogli się 

integrować ze sobą osobiście a nie tylko w sieci. Dla pozostałych uczniów można organizować turnieje 

gier planszowych czy szachów. Z pewnością każdy uczeń coś wybrałby dla siebie a szkoła nie 

kojarzyłaby się tylko z nauką i klasówkami. Ja osobiście chciałabym, żeby w szkole była większa 

możliwość wyboru języków obcych, a gdyby to połączyć jeszcze z wymianą międzynarodową uczniów 

to było by super. Dzięki temu nauczymy się nowych języków a także poznamy zwyczaje dzieci z innych 

krajów. 

 Chciałabym też, żeby szkoła zapraszała do siebie słynne gwiazdy show biznesu, które w jakiś sposób 

stanowią wzór do naśladowania dla młodego pokolenia. Możliwość porozmawiania ze swoim idolem 

czy nauczenie się czegoś nowego od niego jest super sprawą. Byłaby to taka odskocznia od szarej 

rzeczywistości a czasem spełnienie swoich marzeń. Lekcje muzyki, plastyki czy wychowania fizycznego 

prowadzone przez znane i sławne osoby urozmaiciłby by bardzo zajęcia i dzięki takim lekcjom uczniowie 

łatwiej mogliby podejmować decyzje związane z wyborem szkoły średniej i zdecydować, co chcieliby 

robić w przyszłości. 

W szkole powinny być też często organizowane wycieczki szkolne i imprezy okolicznościowe 

tak, aby połączyć naukę z dobrą zabawą. Świetną sprawą jest też organizowanie rozgrywek sportowych 

miedzy klasami. Rywalizacja nie tylko motywuje nas do działania, ale również sprawia, że uczniowie 

integrują się ze sobą i uczą jak współpracować w grupie. Pomaga to przede wszystkim w kontaktach 

międzyludzkim i w zaciskaniu więzi. Wychowawcy klas też powinni spędzać więcej czasu ze swoimi 

uczniami. Dzięki temu nauczyciel ma lepszy kontakt ze swoimi podopiecznymi i łatwiej jest rozwiązywać 

konflikty i nieporozumienia.   

Wizja idealnej szkoły jest bardzo skomplikowana i trudna do zorganizowania, ale gdyby, chociaż 

połowę z tego móc zrealizować, to o ile nasze życie stało by się przyjemniejsze i lepsze. Idealna szkoła 

to taka, która uczy i wychowuje, daje nam możliwość poznania samego siebie, odkrywanie własnych 

talentów i rozwijanie ich. Idealna szkoła to taka, w której pracownie są w pełni nowoczesne i wyposażone 

w odpowiednie sprzęty. To również miejsce, do którego nauczyciele i uczniowie chętnie przychodzą a 

wszyscy czują się tam bezpiecznie i są darzeni szacunkiem. To miejsce, gdzie możemy spędzać 

aktywnie czas ze swoimi przyjaciółmi i cieszyć się beztroskim życiem.  
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