
 

 

„Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie szkolnym XIV Liceum Ogólnokształcącego 

im. S. Staszica w Warszawie” 

Nazywam się Krystyna Dryjańska i uczę się w klasie drugiej o profilu matematyczno-

przyrodniczym. Kandyduję na prezydenta samorządu naszego liceum. Mój program 

postanowiłam podzielić na kilka części. Przede wszystkim napiszę dlaczego postanowiłam  

kandydować na prezydenta szkoły, jakie mam doświadczenie i z kim zamierzam 

współpracować. W drugiej części opiszę w jaki sposób mam zamiar realizować stałe 

obowiązki samorządu, natomiast w trzeciej części przedstawię kilka moich nowych 

pomysłów, które mogą urozmaicić nasze szkolne życie.  

Dlaczego ja? 

Chodzę do naszej szkoły już drugi rok. Obserwując pracę poprzednich prezydentów 

stwierdziłam, że nie jest to łatwa funkcja. Wymaga poświęcenia czasu, umiejętności 

zarządzania zespołem i organizacji rożnych wydarzeń. Myślę, że ja umiejętności takie 

posiadam. Przed długi czas działałam w harcerstwie, gdzie nauczyłam się odpowiedzialności 

za innych oraz kierowania grupą ludzi. Doświadczenie zdobyłam też pracując jako 

wolontariuszka w  przedszkolu, gdzie pomagałam  przy organizacji kilku większych 

wydarzeń.  Chciałabym  sprawić, żeby w naszym liceum  każdy mógł znaleźć coś dla siebie i 

miał poczucie, że jego szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale i rozwijania pasji. Celem 

mojej pracy byłoby ożywienie naszej szkoły, i pokazanie innym warszawskim licealistom jak 

wyjątkowi i kreatywni  jesteśmy i że zajmujemy się nie tylko matematyką, ale mamy szereg 

zainteresowań niekoniecznie związanych z nauką. Co do moich współpracowników to mam 

już wybraną grupę zaufanych osób, które będą pomagać mi w konkretnych  działaniach. Są to 

osoby z różnych  profilów, gdyż wiem, że każda klasa ma inne potrzeby.  

 Stałe zadania samorządu  

W naszym liceum co roku odbywają się akcje z różnych okazji. Są one organizowane przez 

samorząd szkolny i stały się już szkolną tradycją. Do tych wydarzeń należy na pewno poczta 

walentynkowa. Myślę, że w poprzednich  latach dobrze funkcjonowała, więc po prostu 

zapewnię, że mój rząd zajmie się organizacją tego wydarzenia. Kolejne ważne wydarzenie w 

życiu naszej szkoły, nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli i absolwentów,  to Bal 

Staszicowy. Mam ekipę ludzi, którzy zajmą się dekoracjami, których wykonanie nie jest 

proste, ale bardzo ważne, a także jako rząd będziemy koordynować rozdawanie zaproszeń i 

zadbamy, aby nastąpiło to odpowiednio wcześnie.  Kolejne wydarzenia związane są z 

promocją naszej szkoły, dlatego są niezwykle ważne. Chciałabym, aby na stoisku na Salonie 

Edukacyjnym Perspektyw szkołę prezentowały osoby wcześniej wybrane i przygotowane. 

Ponadto  jako samorząd przygotujemy materiały informacyjne, które będą promować naszą 

szkołę. Również podczas dnia otwartego dla kandydatów będę chciała, aby szkołę 

reprezentowały wcześniej wybrane i odpowiednio przeszkolone osoby. Samorząd zajmie się 

koordynacją przygotowań do dnia otwartego. Wiem, że bardzo ważne jest, aby młodzież 

angażowała się w akcje charytatywne. Ze swojej strony zapewniam pomoc przy organizacji 

sztabu WOŚP oraz o dokładnym  i wczesnym informowaniu o innych akcjach 

charytatywnych odbywających się w naszej szkole. Integrującym szkolną społeczność, 



 

 

wydarzeniem, są dyskoteki. Niestety odbywają się one u nas bardzo rzadko i nie cieszą 

popularnością. Wydaje mi się, że gdyby wszyscy wiedzieli o tym wydarzeniu i zaangażowali 

w jego przygotowanie mogłoby odnieść duży sukces. Wraz z moim rządem planujemy 

zorganizować dyskotekę andrzejkową  i z okazji pierwszego dnia wiosny. Ożywieniu szkoły 

sprzyjałoby na pewno działanie radiowęzła na każdej przerwie. Postarałabym się rzeczywiście 

wprowadzić ten pomysł w życie bo wiem że wielu uczniom (mnie również) zależy na muzyce 

między lekcjami.  Samorząd organizuje co roku kiermasz podręczników. W tym roku był on 

przeprowadzony w mało przystępny sposób. Ja chcę, aby kiermasz który zorganizuję był 

bardziej otwarty dla uczniów, mam pomysł jak usprawnić sprzedaż i kupno podręczników. 

Ostatnie stałe zadanie samorządu to organizacja Dni Kultury  i Dnia Sportu. Mam nowe 

pomysły jak zorganizować  te wydarzenia i opiszę, to w następnej części.  

Moje nowe pomysły 

• Powołanie sekcji teatralnej, która odpowiadałby za to, aby z okazji ważnych świąt 

były przygotowywane apele i przedstawienia. Ta grupa zajęłaby się również 

koordynacją festiwalu teatralnego, który odbyłby się w czasie Dni Kultury. 

• Dni tematyczne. Wiem, że nie jest to nowy pomysł, ale nikt go nie zrealizował. Ja 

zadbałabym o to, aby wszyscy byli dobrze poinformowani i nagradzana byłaby 

najbardziej kreatywna klasa.  

• Turnieje naukowe, które organizowane byłyby pod koniec semestru, na przykład w 

ramach Dni Kultury, z różnych dziedzin, przeprowadzane przez powołaną w tym celu 

komisję  

•  Staszic TV – wiem, ze już wiele razy próbowano zrealizować ten pomysł i nie udało 

się to. Ja mam już ekipę złożoną z konkretnych osób , która zajmie się realizacją tego 

pomysłu.  

• Dzień kulinarny, który mógłby odbywać się ramach Dni Kultury. Zebralibyśmy 

przepisy do szkolnej książki kulinarnej i sprzedawali ciasta na cel charytatywny.  

• Tablica ogłoszeń przy wejściu, która informowałby o wszystkich akcjach 

charytatywnych, dniach tematycznych, dyskotekach. kółkach i wykładach  

• Fotograf szkolny, mógłby to  być któryś z uczniów, interesujący się tym tematem, 

który uwieczniłby wszystkie ważne wydarzenia szkolne, klasy które zwyciężyły 

podczas dni tematycznych, zorganizowane przedstawienia teatralne. Najciekawsze 

zdjęcia mogłyby zawisnąć na tablicy ogłoszeń.  

• Dzień patrona. Mógłby być zorganizowany w ramach dni kultury lub przy innej 

okazji. Pomógłby nam dokładnie poznać życie i twórczość Stanisława Staszica. 

Byłaby to też możliwość integracji między klasami zakończona konkursem. 

 



 

 

Bardzo zależy mi na ożywieniu naszej szkoły, sprawieniu, że będzie o nas głośno nie tylko ze 

względu na sukcesy matematyczne. Jestem otwarta na propozycje wszystkich uczniów. 

Zapewniam, że będę przedstawiać dyrekcji wszystkie inicjatywy uczniów i pomagać, w 

ramach moich możliwości w ich realizacji.  

Krystyna Dryjańska 


