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Nazywam się Aleksander Zamojski i uczęszczam do klasy IIA. Możecie mnie kojarzyć z 

korytarza szkolnego, kółka tanecznego, Iskry lub dodatkowych zajęć sportowych. 

Postanowiłem zostać Prezydentem Staszica, gdyż wiem, że jestem osobą odpowiednią na to 

stanowisko. Tego typu rola w szkolnej społeczności nie będzie dla mnie nowym 

doświadczeniem, gdyż już w gimnazjum pełniłem identyczna posadę. Dzięki zebranemu 

wcześniej doświadczeniu wiem, jak wprowadzać w życie akcje charytatywne, dyskoteki czy 

różnorakie imprezy sportowe.  

Jestem ambitna osobą oraz optymistą, gdyż z uśmiechem i nadzieją podchodzę do życia. 

Mimo to wiem, jak z dystansem i profesjonalizmem prowadzić sprawy bieżące. Mogę też 

powiedzieć o sobie, że jestem osobą odpowiedzialną, choćby dla tego, że posiadam kartę 

ratownika wodnego i w te wakacje będę pracował jako opiekun na obozie żeglarskim. 

Potrafię wyrazić własne zdanie, lecz nie bronię go uparcie i nie przedstawiam go w sposób 

niezrozumiały. To właśnie dzięki pełnej klarowności przedstawionych argumentów wygrałem 

identyczne wybory w swoim gimnazjum.  

Angażowałem już się w liczne projekty, dotyczące naszej szkoły i jej społeczności. Za 

przykład mogą posłużyć: mój czynny udział w programie Comenius, reprezentowanie szkoły 

na Robomaticonie czy prowadzenie zajęć na kółku z robotyki. 

 

Teraz przedstawię wam mój program wyborczy. Nie będzie w nim spektakularnych punktów. 

Punktów, które maja za zadanie przyciągnąć uwagę głosujących. To będą jedynie te kwestie, 

które gwarantuję urzeczywistnić w życiu naszej szkolnej społeczności: 

 Dni tematyczne – w owych dniach, każdy który przebierze lub ucharakteryzuje się 

zgodnie z tematyka dnia, nie będzie pytany. Jednymi z tych dni będą m.in.: „dzień 

dresa”, „dzień superbohatera”. 

 Turnieje gier komputerowych – każdy lubi rywalizować, wiec dlaczego nie podczas 

grania w gry komputerowe, takie jak Counter Strike czy Stracraft?  

 Staszicowy newsletter – mam za zadanie ulepszyć siatkę informacyjną w Staszicu. Ile 

razu Ci się zdążyło, że nie wiedziałeś o jakimś wydarzeniu lub dowiedziałeś się za 

późno? 

 Nieprzygotowanie klasowe – ten pomysł zaczerpnąłem z mojego gimnazjum i wiem, 

że uczniowie bardzo lubili ten przywilej. Każda klasa będzie dostawała raz na semestr 

jedno „klasowe nieprzygotowanie”, które będzie mogła wykorzystać na dowolnej 

lekcji i będzie działało jak zwykle nieprzygotowanie. 

 Kółko teatralne – to jest jedno z nielicznych kółek, które nie występują w Staszicu, 

choć wiem, że posiadamy ludzi zdolnych i dojrzałych do pracy na scenie. 

 Mam talent – klasyczny konkurs talentów, których nam nie brakuje  


