
Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie szkolnym XIV Liceum 

Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie? 

Drogie Koleżanki i Koledzy! 

Nazywam się Maciej Sudoł, jestem uczniem klasy 2C. W tym roku szkolnym 

zamierzam ubiegać się o stanowisko Prezydenta Samorządu Uczniowskiego naszego Liceum. 

Pragnę również przedstawić mój plan działania na nadchodzącą roczną kadencję Samorządu. 

Naszą Szkołę znam bardzo dobrze. Miałem przyjemność chodzić przez trzy lata do 

istniejącego jeszcze niedawno Gimnazjum nr 13 im. S. Staszica, które znajdowało się w tym 

samym budynku. Przez już ponad cztery lata nauki w tym miejscu udało mi się poznać 

szerokie grono pedagogiczne, z którym staram się utrzymywać bardzo dobre relacje. Mam 

wrażenie, że to swego rodzaju doświadczenie z funkcjonowania w społeczności Staszica 

pozwala mi rozumieć potrzeby moich szkolnych kolegów i koleżanek. 

Obecnie pełnię funkcję przewodniczącego klasy drugiej o profilu matematyczno-

informatycznym. Poprzez współpracę z pozostałymi członkami trójki klasowej staram się 

wypełniać dane mi obowiązki, a także czuwam nad organizacją wydarzeń klasowych. 

Zarówno w przeszłości w gimnazjum, jak i teraz w liceum, mam zaszczyt także 

reprezentować naszą Szkołę nosząc z dumą na ważnych uroczystościach historyczny 

Sztandar Szkoły. W zeszłym roku wraz ze znajomymi promowałem nasze Liceum na targach 

edukacyjnych w Pałacu Kultury i Nauki, w późniejszym czasie robiłem to samo na dniach 

otwartych w naszej placówce. Jak przystało na ucznia Staszica, kolejny już rok jestem 

przedstawicielem naszej Szkoły w różnych olimpiadach przedmiotowych, z dziedzin 

społecznych i ekonomicznych. Dzięki jednej z nich uzyskałem certyfikat YoungMBA, który 

potwierdza moją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, bardzo potrzebne do 

kierowania zespołem ludzi, jakim jest Samorząd Uczniowski. 

Chciałbym zyskać Wasze zaufanie i zostać Prezydentem po to, by Wasza nauka,  

a także szkolne funkcjonowanie poza nią, odbywały się w jak najbardziej komfortowych dla 

Was warunkach. Jako że nasze Liceum liczy w tym roku szkolnym więcej uczniów niż 

poprzednio, potrzebni mi będą pomocnicy, z Polą Łabędzką (2C) na czele jako kandydatką na 

Wiceprezydenta Samorządu Uczniowskiego. Pozostali członkowie Rządu będą ogłaszani  

w mediach społecznościowych, a także w miarę możliwości na plakatach rozwieszanych na 

szkolnych korytarzach.  

Co do obietnic i planów – każdy znajdzie coś dla siebie. Planujemy poszerzyć ofertę 

wykładów i debat przeprowadzanych w naszej Szkole, dotyczących nie tylko tematyki 

przedmiotów ścisłych, lecz również tych na tematy związane z wyzwaniami współczesnego 

świata, czy ekonomią. Chcielibyśmy również kontynuować inicjatywy takie jak „Fizyka 

wokół Nas” czy „Staszicowy Dzień dla Klimatu”. 

Wychodzimy również z pomysłem jednorazowego szkolnego maratonu filmowego, 

który miałby się odbyć jednego piątkowego wieczoru. Dla tych aktywnych fizycznie, 

pragniemy na wzór SLIP-ów wprowadzić Staszicową Ligę Siatkarską. Planujemy również 



kolejną edycję szkolnej ligi League of Legends, jak również start turnieju w FIFA 20, o ile 

tylko zbiorą się chętni. 

Dołożymy także wszelkich starań, by w Szkole pojawiła się ogólnodostępna 

mikrofalówka, a także koce, by ocieplić pobyt w Staszicu tym uczniom, którym zimą 

temperatura daje się we znaki.  

Jest również propozycja dla tych, którzy chcą mieć opinię internetowych śmieszków. 

Mianowicie – konkursy na mem miesiąca, na który głosować będą uczniowie na 

facebookowym fanpage’u Samorządu. 

Obiecujemy stać na straży podstawowych wartości, takich jak wolność słowa  

i tolerancja. W tej Szkole nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację. 

Pamiętajcie, że Samorząd jest po to, żeby Wam pomagać. Wraz z moją ekipą jesteśmy 

otwarci na wszelkie pytania dotyczące naszej planowanej działalności, rozważymy każdy 

Wasz pomysł, a także liczymy na owocną współpracę. Zachęcam do kontaktowania się ze 

mną poprzez Facebooka, jak również zapraszam do podejścia do mnie i wymienienia paru 

zdań na dowolnej przerwie. Ważne jest dla mnie, by mieć jak największą styczność z każdym 

rocznikiem, by potrzeby każdego ucznia zostały zaspokojone. To Wy tworzycie tę 

społeczność, my będziemy tylko, mam nadzieję, Waszym samorządem, czyli reprezentacją 

każdego z Was. 

Love y’all, 

Maciej Sudoł 

wraz z całym sztabem wyborczym 


