Jak szybko mija czas !
„Jak szybko to minęło, już koniec szkoły! Dopiero witaliśmy się w klasie pierwszej ,
a już się żegnamy, jak ten czas szybko biegnie!” - to słowa jednego z uczniów klasy III a. Tyle
lat wspólnie spędzonych, a teraz pora, aby się rozstać, poszukać nowej drogi, a jest ich tak
wiele. Każda z nich kusi wielkimi sukcesami w przyszłości, lecz nie zawsze dokonujemy
dobrych wyborów, czasem sami wybieramy drogę, która prowadzi nas na manowce. Wielu
z nas już wybrało szkołę, do jakiej chcielibyśmy się dostać. Poniższy wykres pokazuje, jakie
rodzaje szkół wybrali tegoroczni trzecioklasiści.
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Jak widzimy na wykresie, większość uczniów klas III zadeklarowała, że wybiera się do
różnego rodzaju techników. Ich wybór wiąże się zapewne z zawodem, który mogą
wykonywać po tej szkole. Rozmawiając z uczniami, można wywnioskować, że część z nich
wiąże przyszłość ze studiami. Na drugim miejscu znajdują się szkoły zawodowe, jest to dość
powszechny wybór wśród uczniów III klas. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się licea.
Podczas sondy przeprowadzonej w naszej szkole uczniowie uzasadniali swój wybór głównie
tym, że po liceum nie posiadają zawodu, w którym mogliby pracować. Osoby preferujące
licea, z reguły wybierają się na studia, a przynajmniej mają takie plany na przyszłość. Liczba
tych uczniów jest właściwie równa ilości osób, które wybrały szkoły zawodowe.

Kolejny wykres przedstawia, jakie konkretne szkoły znajdujące się w naszej okolicy wybrali
nasi trzecioklasiści.
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Jak widzimy, największą popularnością cieszy się ZS Nr 1, potocznie nazywany „Ekonomem”.
Szkoła ta imponuje swoim rozmiarem, ponadto w jej skład wchodzą technika, szkoły
zawodowe, licea ogólnokształcące i licea profilowane. Zapewne „Ekonom’' cieszy się taką
popularnością również ze względu na ogromną liczbę uczniów - zawsze spotkasz znajomego.
Wybór szkoły średniej jest pierwszą poważną decyzją w życiu młodego człowieka.
Na szczęście nasi gimnazjaliści wydają się być zadowoleni ze swoich wyborów. A my
trzymamy kciuki za to, by każdy dostał się do wymarzonej szkoły!
Łukasz Walczak

