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

Drodzy Uczniowie! 
 Nazywam się Zuzia Skoczylas i chodzę do klasy 2F. Kandyduję na 
urząd prezydenta Szkoły, dlatego chciałabym krótko przybliżyć Wam 
moją osobę oraz opowiedzieć o planach, które wiążę z pracą  
w Samorządzie. 

 Od początku mojej nauki w Staszicu byłam zainteresowana 
działalnością Samorządu Szkolnego. Po rozmowach z absolwentami i 
zasięgnięciu u nich rady zastanawiałam się nad kandydowaniem w 
pierwszej klasie, ale doszłam do wniosku, że będzie lepiej, gdy poznam 
dokładnie Szkołę oraz potrzeby jej uczniów. 

  Mam doświadczenie w pracy społecznej. Moim atutem w tym 
zakresie jest organizacja wydarzeń sportowych, m.in. biegów, a także 
koordynacja wolontariatu i współtworzenie projektu społecznego Bee 
friendly, który wygrał dwie główne nagrody w olimpiadzie Zwolnieni z 
Teorii.  

 Zamierzam kontynuować szkolne tradycje, takie jak Bal Staszica, 
Dzień Kultury oraz Sportu. Chciałbym rozszerzyć ofertę bluz szkolnych, o 
fartuchy chemiczne oraz torby. Jestem otwarta na Wasze propozycje w 
tej sprawie. Przy odpowiednio dużym zainteresowaniu możemy stworzyć 
ciekawą gamę akcesoriów Staszica.  

 Chciałabym również udoskonalić organizację i przebieg Dnia 
Otwartego. Mam kilka bardzo ciekawych pomysłów, które ujawnię po 
wygranych dla mnie wyborach. 
   
 Każdy z nas ma inne potrzeby i pomysły na poprawę szkolnego 
życia. Dlatego chciałabym na początku kadencji przeprowadzić wśród 
Was ankietę, aby dowiedzieć się, jakie są Wasze oczekiwania oraz 
propozycje. Za jeden z celów stawiam sobie integrację społeczności 
szkolnej. Warto rozwijać turniej gier planszowych, bo pozwolił bliżej się 
poznać. Myślę także o ciekawych spotkaniach z ludźmi kultury i 
wykładach naukowych. Po konsultacjach z Panią Dyrektor, wiem, że jest 
to możliwe tylko po lekcjach, dlatego liczę na Wasze zaangażowanie. 
Ciekawą inicjatywą, którą zdecydowanie popieram, są kiermasze ciast, 



dlatego chciałabym, żeby odbywały się regularnie. Kolejnym z moich 
pomysłów jest współpraca z kawiarniami działającymi niedaleko szkoły, 
jednak nie poruszam jeszcze tej sprawy. Nie chciałabym niczego 
obiecywać, ale na pewno Was pozytywnie zaskoczę. 

 Razem z całym moim zespołem, składającym się z osób z różnych 
klas, serdecznie zapraszamy każdego, kto chciałby się zaangażować w 
realizację mojego programu. Nie przedstawiam wszystkich swoich 
pomysłów, ponieważ najpierw muszę mieć pewność, że będą one realne 
do spełnienia.  

 Zapewniam, że nie będzie nudno i monotonnie. Najbardziej zależy 
mi na dobru naszej Szkoły. Już teraz zapraszam kontrkandydatów do 
współpracy - bez względu na wynik wyborów, a na wypadek przegranej 
- oferuję im swoją pomoc. 

Zuzia Skoczylas, 2F 

 


