ZA CO ABSOLWENCI POLECAJĄ NASZE LICEUM:
Uważam ze moje liceum jest wyjątkowe, bo daje naprawdę niespotykane warunki do
nauki, rozwinęło we mnie ambicje do ciągłego rozwoju, zapewniło mi wspaniałych
nauczycieli, którzy dali początek moim pasjom. - Magda, Absolwentka 2020, studentka
Szkoły Głównej Handlowej
Moja pierwsza myśl to nauczyciele, którzy byli dla nas też przyjaciółmi i motywująca
atmosfera oraz dobry merytoryczny i życiowy wstęp na studia. - Weronika, Absolwentka
2019, studentka Prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
Konarski to życzliwość, przyjaźń, profesjonalizm, komfort, szacunek, otwartość. - Ania,
Absolwentka 2019, studentka Automatyki i Robotyki na Politechnice Warszawskiej
Moje liceum jest bardzo przyjazne dla ucznia, pozwalające na rozwój pasji oraz
umożliwiające zdobycie wysokiego wyniku na maturze. - Michał, Absolwent 2019, student
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Pierwsze słowo jakie przyszło mi na myśl to zgrany zespół - pracownicy, nauczyciele,
dyrekcja, uczniowie. Wszyscy mają wspólny cel i wiedzą czego chcą, a osiągnięcia są
widoczne gołym okiem. Polecam swoje liceum, bo jest numerem jeden w mieście.
Rankingi szkół średnich mówią same za siebie. Świetna kadra, indywidualne podejście do
ucznia, właściwe warunki do nauki. Mogę wymieniać bez końca. Warto przekonać się
samemu. - Ola, Absolwentka 2019, studentka Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim
Polecam Konarskiego bo posiada zaangażowaną kadrę, która wkłada dodatkowy wysiłek,
aby pomóc uczniom spełnić ich cele oraz ambicje. Jeżeli ktoś chce dużo osiągnąć w liceum,
to Konarski jest najlepszym wyborem. – Maciej, Absolwent 2020
Polecam swoje liceum, bo jest szkołą wyjątkową i znacznie wyróżniającą się na tle
pozostałych szkół. Mała liczba osób daje maksymalną możliwość skupienia się na
zajęciach, a przede wszystkim możliwość bycia kimś więcej niż tylko numerem
w dzienniku. Niesamowita, przyjazna i rodzinna atmosfera, której zdecydowanie brakuje
w szkołach publicznych. Co najważniejsze, w Konarskim jest wysoki poziom nauczania.
Nauczyciele z ogromnym zaangażowaniem oddają się swojej pracy, a przy tym są
wyrozumiali i nie traktują ucznia jak kogoś gorszego. Uczniowie mogą z ich pomocą
w maksymalnym stopniu poszerzać swoją wiedzę. W Konarskim można poczuć się jak
w domu, w czym pomaga bardzo dobre wyposażenie szkoły. Naprawdę każdemu
poleciłabym tę szkołę, ponieważ czas tam spędzony jest niezapomniany i wspomina się go
z uśmiechem na ustach. - Olga, Absolwentka 2019, studentka Psychologii na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w Kielcach

Polecam moje liceum, bo zapewnia bardzo dobre warunki przygotowania do egzaminu
maturalnego i kładzie duży nacisk na naukę języków obcych. - Weronika, Absolwentka
2019, studentka Prawa na Uniwersytecie Warszawskim
Polecam swoje liceum, bo czułem się tutaj jak w domu. - Tymek, Absolwent 2019, student
Turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
Wszystko zaczęło się ok 13 lat temu kiedy to, doskonale pamiętam, pierwszy raz
przyszłam do przedszkola Smyk razem z moją mamą i zostałam do niego zapisana.
Zerówka, podstawówka, gimnazjum… Lata leciały, pewne osoby odchodziły, inne
przychodziły, a ja? Ja dalej kontynuowałam swoja przygodę w Konarskim. Przywiązanie
jakie poczułam do tego miejsca to jeden z powodów dlaczego i do liceum zapisałam się
właśnie tu. Poznałam w nim wiele cudownych osób z którymi mam nadzieje utrzymywać
kontakt jak najdłużej. Mogę powiedzieć, że właśnie to miejsce, gdzie spędziłam całe moje
dzieciństwo ukształtowało to jaką jestem teraz osobą. Powinnam wspomnieć
o nowoczesnym wyposażeniu, małych klasach oraz indywidualnym podejściu do uczniów,
ale myślę że to cechy już zbyt oczywiste. Teraz piszę już jako absolwentka z dużym
bagażem doświadczeń i mogę powiedzieć, że nie żałuje decyzji jaką podjęłam. Relacje
i atmosfera są wyjątkowe i warto rozważyć wybór tej szkoły. – Lena, Absolwentka 2020
Moje liceum poleciłbym ze względu na wysoki poziom nauczania, a także serdeczną
i rodzinną atmosferę. - Cezary, Absolwent 2020
Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy to przyjazne i nowoczesne wnętrze,
wykwalifikowana i otwarta na ucznia kadra, szeroki zakres doboru przedmiotów,
możliwości rozwijania się na wiele sposobów. - Patryk, Absolwent 2020
Polecam liceum Konarskiego za wysoki poziom nauczania, indywidualne podejście do
każdego ucznia, możliwość konfiguracji rozszerzeń, profesjonalną i entuzjastyczną kadrę
nauczycielską, nowoczesną i funkcjonalną siedzibę, duży dostęp do rożnego rodzaju
pomocy naukowych, możliwość udziału w wielu dodatkowych projektach, wycieczkach,
warsztatach itp. - Agnieszka, Absolwentka 2020
Polecam swoją szkołę za otwartość, indywidualne podejście do ucznia, troskę o uczniów
i rodzinną atmosferę. - Dawid, Absolwent 2020
Niesamowita kadra pedagogiczna, która wspiera swoich uczniów w ich działaniach,
wierzy w ich marzenia i dokłada swoich starań w ich spełnienie. Indywidualne podejście
do ucznia, dzięki któremu każdy może się poczuć wyjątkowy i zmotywowany do
zdobywania i pielęgnowania swojej wiedzy. Grono nauczycielskie, które poważnie
traktuje swoją prace, ale także bije od nich pasja do przedmiotów, którą chcą nas zarazić.

Swoboda, która sprawia, że będąc w szkole nie przejmujemy się sprawami, takimi jak
wygląd, gdyż każdy Konarszczak już w pierwszych tygodniach swojej przygody
w Konarskim zaczyna traktować szkołę jak dom, dzięki czemu jesteśmy skupieni na
dążeniu do celu i nic innego nas nie rozprasza. To są główne czynniki, za które bez
żadnych wyrzutów sumienia poleciłabym tą szkołę wszystkim. - Natalia, Absolwentka 2020
Polecam swoją szkołę za dobre przygotowanie na studia. Wystarczy słuchać na lekcjach,
systematycznie popracować w domu i każdy dostanie się na swój wymarzony uniwersytet.
- Jakub, Absolwent 2019, student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

