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Zapewne większość z Was mnie nie zna. Niektórzy może kojarzą z obozów naukowych, inni
z finałów olimpiad albo po prostu kojarzycie jako osobę, którą mijacie na korytarzu. Każdy z Was
zna mnie trochę inaczej – niektórzy jako kolegę z Iskry, inni jako dającego spisać pracę domową
z pewnego ścisłego przedmiotu na ‘a’ (oby p. Pałuba tego tekstu nie czytał). Dlatego też postaram
się przybliżyć Wam moją osobę jaką jestem z dość ogólnego punktu widzenia.

Jestem uczniem klasy 1a oraz oficjalnie matexem od 4 lat (nieoficjalnie od 16 lat - Matex to
nie klasa. Matex to styl życia). Wolny czas spędzam na programowaniu, robieniu zadanek oraz
czytaniu artykułów na portalach informatycznych. Nie znaczy to jednak, że samym nerdzeniem
matex żyje.  Często udzielam się  w projektach poświęconych szkole.  W gimnazjum tworzyłem
fragmenty  strony,  byłem  w  redakcji  gazetki  oraz  prowadziłem  z  sukcesem,  skomplikowane
pertraktacje  z  gronem  pedagogicznym  w  celu  zorganizowania  przygotowań  do  konkursów
informatycznych. Aktualnie udzielam się w naszym szkolnym kole robotyki ISKRA, gdzie biorę
aktywny udział przy organizacji nadchodzącego konkursu ROBO-NET oraz wykonuję codzienne
zadania  jak  organizowanie  zakupów  potrzebnych  podzespołów,  czy  porządki.  Pełnię  również
funkcję skarbnika w mojej klasie. W ramach pracy w Samorządzie, która zajmie pierwsze miejsce
w  mojej  hierarchii  obowiązków,  zamierzam  poza  realizacją  obowiązków  i  spraw  aktualnych
zrealizować poniższy plan:

Podział samorządu na sekcje
Myślę, że jest dużo fajnych spraw, które możemy w szkole zrealizować, ale nie będą one

możliwe bez odpowiedniej grupy pozytywnie nastawionych ludzi. Jestem za utworzeniem sekcji
samorządu,  w których chętni uczniowie będą mogli  udzielać wsparcia,  a także sami wymyślać
nowe  wydarzenia  (jak  np.  dni  tematyczne).  Dzięki  temu  będą  one  lepiej  i  efektowniej
zorganizowane, a praca w takiej sekcji może być fajną zabawą.

Dni tematyczne
Chyba  czym są  dni  tematyczne  nie  muszę  nikomu  tłumaczyć.  W naszej  szkole  brakuje

wydarzeń, które integrują uczniów, a także stanowią fajną przerwę od szkolnej rutyny. Uważam,
że dzień dresa, dzień kapci i pidżamy albo dzień pluszowego misia są świetną alternatywą na miłe
spędzenie czasu w Staszicu.

Wygodniejszy dostęp do relacji z pracy samorządu
Zasadą,  którą  się  kieruje  jest  „nie  oni  powinni  przychodzić  do  ciebie,  ale  ty  wychodzić

do nich”. Myślę, że w Staszicu brakuje czegoś, co ułatwi nam komunikację uczniów i samorządu.
Zamierzam  przeprowadzić  pełną  informatyzację  samorządu.  Wszystkie  uchwały  przyszłe  oraz
przeszłe byłyby dostępne w formie elektronicznej na stronie szkoły. Znajdowałyby się tam również
szczegółowe informacje o najbliższych wydarzeniach organizowanych przez samorząd.



Muzyka na przerwach
Zamierzam  nadać  radiowęzłowi  w  naszej  szkole  nowe  życie.  Jestem  za  tym,  żeby

na dłuższych przerwach była puszczana z niego muzyka. Zarówno piosenki na zamówienie, jak
i Top  10  Staszica,  czyli  10  piosenek  wybranych  wcześniej  przez  uczniów  naszej  szkoły
na dedykowanej stronie internetowej (nie, nie na SPISeG-u).

Ewolucja szczęśliwego numerka
Dostęp do szczęśliwego numerka na stronie szkoły od np. 6 rano. Proste i łatwe, a cieszy.

Byłby on losowany po południu poprzedniego dnia, a utajniany do rana i ujawniany automatycznie
przez system o określonej godzinie.

Staszic TV
Kiedyś nasza szkoła miała swoją własną telewizję internetową, jednak później to podupadło.

Uważam,  że  warto  jednak  odnowić  tą  inicjatywę.  Może  być  to  zarówno  fajna  zabawa  przy
tworzeniu jej,  jak i  dobra reklama naszej  szkoły. Poza tym… kto nie  chciałby oglądać on-line
przystojniaków ze Staszica?

Dni Kultury
Proponuję  w  ramach  jednego  z  Dni  Kultury  zorganizować  grę  miejską.  Byłoby

to przedsięwzięcie  niestandardowe,  pozwalające  jednak  zintegrować  społeczność  szkolną.  Poza
tym  czy  któraś  szkoła  organizuje  już  coś  takiego?  Oczywiście  pozostałyby  zawody  sportowe
i naukowe (pojedynki przedmiotowe).

More is coming… Stay tuned...
Niestety człowiek nie jest maszyną obdarzoną algorytmem wszechwiedzy, stąd nigdy nie

mamy pewności, że powiedzieliśmy wszystko o czym chcieliśmy lub powinniśmy. Zatem zostawiam
sobie tutaj miejsce na kolejne pomysły, które jeszcze się nie wykluły:


