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

Działalność w samorządzie szkolnym daje niecodzienne możliwości. Pozwala
bezpośrednio wpływać za życie szkoły i właśnie na tym chciałbym się skupić podczas
swojej kadencji - na życiu szkoły. Rozumiem przez to otwartość na każdy pomysł od
każdego ucznia i sprawienie, by nasza wspaniała szkoła nie tylko uczyła, ale również
bawiła,  by  panowała  w  niej  atmosfera  nie  do  podrobienia.  Pragnę  to  osiągnąć
realizując  kolejne  podpunkty  mojego  planu  wyborczego  takie  jak,  StArt,  czy  dni
tematyczne w radiowęźle. 

StArt  czyli  Staszic  Artystyczny.  W  warszawskich  liceach  od  lat
organizowane  są  festiwale  które  przyciągają  szeroką  publikę.  W  Staszicu  żaden
samorząd od początku istnienia szkoły nie pokusił się o zorganizowanie eventu który
przetrwały do dzisiaj. Jest to trudne ale nie niemożliwe, więc wraz ze swoim rządem
mówimy jasno: „My jesteśmy samorządem, który to zmieni”. Organizacja festiwali ma
niewyobrażalne korzyści  dla uczniów i  pozytywnie odwraca do góry nogami życie
szkolne. Dlatego będzie to jeden z naszych głównych punktów planu wyborczego 

Aspektem  którego  nie  można  pominąć  jest  wygląd  szkoły,  ponieważ
bezpośrednio  wpływa  na  samopoczucie  uczniów  w  szkole.  Dołożymy  wszelkich
starań by odnowić łazienki, które naszym zdaniem już wcześniej powinne były być
wyremontowane. 

Chce aby mój  rząd charakteryzowała  otwartość  na każdego ucznia  naszej
szkoły.  Wraz ze swoim rządem zrealizujemy pomysł  pomocy koleżeńskiej.  Tak by
każdy uczeń  który  ma  problem z  opanowaniem jakiejś  wiedzy mógł  się  do  nas
zgłosić  i  uzyskać  wsparcie.  Dla  osób  pomagających  swoim  rówieśnikom  z  kolei
będzie to świetna okazja na wyrobienie godzin wolontariatu. 

Podsumowując,  moją  prace  w  samorządzie  wyobrażam  sobie  jako  czas
kreatywnej  i  otwartej  na  każdy pomysł  zmiany.  Tak  by każdy uczeń  XIV  LO im.
Stanisława Staszica czuł  się w szkole najlepiej  jak to tylko jest możliwe,  a okres
liceum  zapamiętał  jak  najlepszy  w  swoim  życiu,  nie  tylko  ze  względu  na
nieograniczanie  rozwijanie  swoich  pasji,  ale  również  przeżycie  niezapomnianych
eventów i bycie częścią tworzenia wyjątkowej atmosfery.    


