
Piękny tekst i warty upowszechnienia. 

Pięknie napisane. Rozmarzyłam się 🌟💖💖 Gdyby większość dyrektorek i dyrektorów miała takie 

podejście do edukacji. Do życia. Do świata...🌟💖 Ściskam 

Kinga, dziękuję za ten post ❤ 

Gratulacje. Tekst super i podejście na 6. Więcej takich szkół dyrekcji i oczywiście kadry 

pedagogicznej.👍❤ 

Ktoś to wreszcie napisał... 

I to Ty, odwieczna "jedynka" rankingowa. 

Kinga, jesteś mądra, rozważna i...odważna. Mój podziw dla Ciebie jeszcze wzrósł...❤ 

To jeden z najważniejszych postów, jakie czytałam na temat oświaty w ostatnim czasie. A przecież 

tyle się dzieje w temacie... Dzięki takim osobom, dzięki ich wrażliwości, empatii, kompetencjom  

z nadzieją można patrzeć na system polskiej edukacji. Dziękuję. 

Bardzo mądre słowa Pani Kingo 👏 

Osoba która powinna wypinać pierś do medali i brylować w środowisku, robi swoje czyli piękne 

rzeczy, jest skromna i delikatna i nie obnosi się ze swoimi sukcesami. Jesteś urodzonym  

i utalentowanym pedagogiem, w twoich szkołach rzeczy nierealne stają się prawdziwe. Brawo, 

brawo, brawo💙 

Bardzo inspirujący tekst 

Stunning 🌟 

Super. Szacunek. 👏👏👏 

Ważne i odważne, a przede wszystkim uWażne słowa! Oby jak najwięcej ludzi zaangażowanych 

w edukację potrafiło patrzeć na ucznia i nauczyciela jak na osobę, a nie liczbę w rankingu! Kingo, 

chapeau bas! 

W pełni się zgadzam! 

Dobra i potrzebna refleksja. Kropla drąży... beton 

👏 I love this woman ❤ 

Świetny wpis! Dziękuję! Rankingi nie uwzględniają poziomu z jakiego szkoły startują i koncentrują 

uwagę tylko na jednym wymiarze sukcesu szkoły, który wcale nie musi być najważniejszy. Co 

więcej prowokują do tego, by uczniowie, rodzice i nauczyciele, ale także organy prowadzące  



i nadzorujące skupiali się głównie na tym, co taki ranking mierzy. A dziś jest wiele ważnych 

kompetencji przydatnych w życiu, które szkoła powinna rozwijać, ale których nie da się zmierzyć  

i zestawić w rankingach (i nie mam tu na myśli "gruntowania cnót niewieścich"). Znam wiele szkół, 

które nie brylują w rankingach, ale budują w uczniach poczucie, że są wartościowymi ludźmi. Nie 

da się zmusić gazet, żeby tych rankingów nie publikowały, ale przynajmniej dyrektorzy szkół mogą 

się tymi wynikami nie chwalić tak intensywnie, bo w ten sposób wzmacniają ich znaczenie. 

Przepięknie to ujęłaś, w punkt i lepiej nie można  

Jestem bardzo wdzięczna, że mogłyśmy się spotkać na swojej drodze 

Kinga Wnuk budujesz, tworzysz cudowna szkole przyszłości. Zazdroszczę wszystkim rodzicom że 

do Twoich szkół mają bliżej niż 300km jak ja 😁 w 100% się z Tobą zgadzam, że normy, miary, 

mierniki i rankingi nie dają żadnego obrazu rzeczywistości 👏   

Też tak myślę!! 

Bardzo trafne spostrzeżenia. Ufam jednak, że pedagodzy z powołania myślą podobnie. 

Dziękuję Pani Kingo, to bardzo ważne dla naszego środowiska, dzieci i rodziców ❤ 

Bardzo mądre słowa, żałuję że nie mam dzieci które mogłyby się uczyć w tej świetnej ostrowieckiej 

szkole 

Szacun Pani Dyrektor  💙💙💙 

Takie podejście to wyraz mądrości, wrażliwości pedagogicznej i doświadczenia  

Kingo, bardzo mądre słowa 👏 Zgadzam się w 100%. Jako nauczycielka też zawsze czułam, że nie 

powinno się porównywać szkół. W każdej szkole są inni uczniowie, różne warunki. Ważniejsze jest 

zadowolenie dzieci i młodzieży z uczęszczania do danej szkoły, ale jak to zmierzyć? Pozdrawiam 

serdecznie ❤ 

Dziękuję Pani Kingo za ten tekst. Też tak uważam, ale to na dłuższą rozmowę. Może w końcu się 

uda  serdecznie pozdrawiam. Róbmy swoje  

Zgadzam się w 100 procentach 👏 

Ważna refleksja. Mnie jeszcze zawsze zastanawia tworzenie programu naprawczego po słabo 

napisanym egzaminie. Gdzie sens i logika. Skoro uczniowie ukończyli szkołę to po co tworzyć dla 

nich program naprawczy, a kolejny rocznik jest już inny. Myślę, że im częściej będziemy na to 

zwracać uwagę, tym jest większa szansa, że rankingi przestaną mieć znaczenie. 



Kinga Wnuk ten post jest WSPANIAŁY. I jest w nim coś, co jest absolutnie klu - jesteś ostatnią 

osobą, której można zarzucić, że nie lubi rankingów, bo Twoja szkoła wypada w nich słabo. To jest 

takie uwiarygodnienie, że OMG. Bardzo bardzo bardzo Ci dziękuję i you have my sword - i jakie to 

wspaniałe, że płyniemy wspólnie yellow submarine! 💙 💙 💙 

Święte słowa! 

Bardzo mądre przemyślenia, podpisuję się pod nimi w 100% ❤ 


