
 

Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie szkolnym XIV 
Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie 

 

Nazywam się Arkadiusz Uhlig i chodzę do klasy 2B. Ubiegam się o            

stanowisko Prezydenta Samorządu, ponieważ myślę, że mogę wymiernie        

przysłużyć się naszej społeczności. Szkoła jako miejsce gdzie spędzamy         

większość swojego dnia, powinna być pełna wzajemnego szacunku i spokojnego          

oraz produktywnego dialogu a pobyt w niej nie przynosić niepotrzebnego stresu.           

Liczę również, że uda się nam wykorzystać zebraną w szkolnych murach           

pozytywną energię i podzielić się nią z innymi. 

 

Na samym początku kadencji przed nowym Prezydentem stanie zadanie         

organizacji Balu Staszica. Jestem przekonany, że moje umiejętności        

komunikacyjne pozwolą mi przeprowadzić go zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. 

W czasie wolnym chciałbym Wam zaproponować rozgrywki ligi tenisa         

stołowego, a także turniej piłkarzyków, zależnie od poziomu zainteresowania         

singlowy lub dla dwójek.  

Wymiana rzeczy używanych podczas Dnia Klimatycznego odniosła ogromny        

sukces. Stoisko z książkami cieszyło się wyjątkowo dużym zainteresowaniem.         

Chciałbym iść za ciosem i cyklicznie - raz na dwa miesiące - organizować             

Staszicową Giełdę Książek, czyli wielką wymianę książek przeczytanych.  

Tak jak w poprzednich latach w ostatnich dniach roku szkolnego odbędą się            

dni kultury i sportu. Poza atrakcjami, które w przeszłości cieszyły się           

popularnością, przeprowadzę kooperacyjną zabawę typu "escape room" z        

krótkofalówkami. Mam też nadzieję zaprosić kilka licealnych zespołów aby         

zagrały koncert. Obiecuję również kilka innych całkiem świeżych pomysłów. 

Zgodnie ze zwyczajem na początku przyszłego roku szkolnego sprzedawane         

będą szkolne bluzy, skarpetki itd. Tym razem Samorząd nie będzie miał dostępu            

do własnych, personalizowanych bluz. Jako organ reprezentujący wszystkich        

#voteUhlig2020 



 

uczniów mój Rząd nie będzie stawiał się ponad resztą Społeczności Szkolnej.           

Myślę za to  nad ewentualnym rozszerzeniem asortymentu i nowymi wzorami. 

 

Jako aktywny członek KWiATu chciałbym nawiązać ścisłą współpracę między         

SU a Kołem. Liczę, że serca naszych wolontariuszy połączone z siłą           

administracyjną Rządu pozwolą na jeszcze skuteczniejszą pomoc       

potrzebującym. Mam nadzieję w 2020 roku po raz kolejny włączyć się w akcje             

Ciepło, Paczkę, zorganizować kolejną edycję Krwiodawstwa w Staszicu czy         

Maratonu Pisania Listów. Jest też szansa, aby zawiązać współpracę z fundacją           

DKMS. 

 

Razem z całym moim sztabem obiecuję, że będziemy sumiennie pracować,          

aby Staszic był przyjaznym miejscem dla nas wszystkich. Z góry gorąco dziękuję            

za powierzone mi w Wyborach zaufanie. 

 

Wasz Oddany 

Arkadiusz Uhlig 
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