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Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie

Na podstawie paragrafu 100. Statutu, Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy 
uczniowie szkoły, a rząd jest tylko jego przedstawicielem. Dlatego też będę działała w 
oparciu o uczniowskie propozycje i wspierała oddolne inicjatywy. Bogata tradycja szkoły 
zobowiązuje mnie do kontynuowania inicjatyw, podjętych przez moich poprzedników, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

XIV LO proponuje uczniom różnorodną ofertę kulturalną. Chcę jeszcze bardziej 
urozmaicić kalendarz imprez i nadać mu inny - lepszy wymiar.

Wprowadzę nową formułę obchodów Święta Niepodległości i  Konstytucji 3 maja, 
której uchwalenie będziemy obchodzić już po raz 220. Zamiast patetycznych akademii 
proponuję krótkie inscenizacje, oddające atmosferę tamtych chwil. Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Andrzejek, Mikołajek wraz z moim rządem 
przygotujemy oryginalne happeningi, maratony filmowe, dyskoteki, potańcówki, koncerty, 
ostatkowy Bal Staszicowy i połowinki. W prima aprilis szkoła zostanie wywrócona do góry 
nogami: uczniowie zastąpią nauczycieli, dzięki czemu obie strony zobaczą siebie w 
krzywym zwierciadle. W marcu, wspólnie ochotnikami zorganizujemy dzień otwarty, 
promujący naszą szkołę, a pod koniec roku , uroczyste pożegnanie maturzystów.

W naszym liceum kultywowana jest tradycja klasowych wigilii. W ubiegłym roku 
kilka klas nie stanęło na wysokości zadania zorganizowania wspólnego posiłku, chcę temu 
zapobiec i wdrożyć w kulturę staszicowch świąt młodsze roczniki.

W kwestii kultowych Dni Kultury zajdą małe zmiany. Tak jak dotychczas pierwszego 
dnia klasy będą się zmagały w potyczkach sportowych. Poza zwyczajowym przeciąganiem 
liny i finałem Slipów odbędą się rozgrywki pomiędzy Staszicem, absolwentami i 
reprezentacjami innych szkół, mecz dziewcząt(np. drugoklasistki  versus pierwszaki) i 
widowiskowy pojedynek nauczycieli i uczniów. Pomiędzy zmaganiami będą miały miejsce 
pokazy nietuzinkowych dyscyplin sportowych, takich jak sztuki walki, żonglerka itp. Drugi 
dzień, jak w ubiegłych latach, poświęcony będzie kulturze światowej. Klasy będą walczyć 
na stroje, dekoracje i potrawy. Nagrodą w potyczkach będzie szczęśliwy numerek dla całej 
klasy, obowiązujący w dniu wskazanym przez zwycięzców. Trzeciego dnia rozegra się 
konkurs talentów lub zmagania w konwencji playback show. Będą brały w nim udział całe 
klasy lub ich przedstawiciele. Podobnie jak drugiego dnia, wynagrodzeniem trudów będzie 
happy dla klasy.

Ponadto mój rząd pomoże przy organizacji Festiwalu filmowego KAFLA, XXIII  
Festiwalu Poezji Współczesnej, Fizyki wokół nas- przedsięwzięcia edukacyjnego, 
skierowanego do najmłodszych. 

Życie kulturalne to również kultura fizyczna. Jako prezydent chcę ją krzewić w 
sercach staszicowców, nie tylko poprzez Dni Sportu. Staszicowa Liga Piłkarska prężnie się 
rozwija, podążając tym tropem zorganizuję międzyklasowe turnieje siatkarskie lub 
koszykarskie w zależności od upodobań uczniów. 

W ramach propagowania sportu, w szkole zostaną zorganizowane lekcje tańca 
towarzyskiego, które w ubiegłych latach cieszyły się dużą popularnością.

Uczniowskie inicjatywy, działające dla dobra szkoły, borykają się często z brakiem 
funduszy (np. Staszic Kurier, radiowęzeł szkolny). Zamierzam im pomóc w znalezieniu 



środków, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania.
Ponad połowa naszych absolwentów, wybiera się na Politechnikę Warszawską. Chcę 

ponownie podjąć współpracę z uczelnią, żeby nasi uczniowie mogli lepiej poznać uczelnię 
oraz poszerzać wiedzę i umiejętności. Jednak nie wszyscy nasi uczniowie zostają 
inżynierami. Trzy lata szkoły średniej są czasem podejmowania jednych z ważniejszych 
decyzji w życiu młodego człowieka. Każdy z maturzystów staje wówczas przed wyborem 
studiów, dlatego proponuję cykliczne spotkania z absolwentami, którzy opowiedzą o swoich 
wydziałach i kierunkach.

XIV LO wiedzie prym w Warszawskiej Lidze Debatanckiej, dlatego wspólnie z moim 
rządem zamierzam kontynuować to przedsięwzięcie.

Zamierzamy udzielać się charytatywnie i zachęcać do tego wszystkich uczniów. 
Dzięki zaangażowaniu absolwentów, jak w ubiegłych latach w szkole zostanie 
zorganizowany sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Szlachetnej Paczki. 

Nasze liceum skupia wybitnych ludzi, którzy są świadomi swoich talentów i 
umiejętności. Jednak w Gimnazjum im. Stanisława Staszica nie wszyscy uczniowie 
rozumieją kluczową rolę edukacji. W wielu przypadkach przyczyną takiego stanu rzeczy są 
wypadki, niezależne od nich samych, takie jak trudna sytuacja rodzinna lub mieszkanie w 
domu dziecka (jedna taka placówka znajduje się w rejonie szkoły). Chcemy pomóc tym 
dzieciom i zachęcimy do wyciągnięcia pomocnej dłoni naszych uczniów.

Mój rząd będzie realizował powyższe plany jak i wiele, wiele innych. Odświeży 
zapomniane tradycje, wprowadzi nowe zwyczaje. Na arenie międzyszkolnej będzie walczył 
ze stereotypem XIV LO, „w którym nigdy nic się nie dzieje”. Pomoże uczniom w 
rozwijaniu ich pasji, zarazi chęcią niesienia pomocy i ideą społeczeństwa obywatelskiego, 
ale przede wszystkim sprawi, że przez ten rok każdy poczuje się częścią Staszica, a Staszic 
stanie się maleńką częścią jego samego.


