Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie Uczniowskim XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S.
Staszica w Warszawie?

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Nazywam się Aleksandra Stankiewicz i jestem uczennicą klasy 2F. Zdecydowałam kandydować na
stanowisko Prezydenta naszego Liceum.
Podczas niewielu miesięcy spędzonych w murach Staszica, zaangażowałam się w życie szkoły i dumnie ją
reprezentowałam. Wzięłam udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w rozgrywkach koszykówki
dziewcząt oraz w biegu sztafet. Jestem członkiem Pocztu Sztandarowego naszego Liceum, a w wolnym
czasie biorę udział w zajęciach zespołu SZTOS. Pasjonuję się sportem, muzyką i nauką. Uważam, że
możliwość edukacji jest niesamowitym przywilejem, dlatego marzy mi się, aby nasza Szkoła stała się jeszcze
bardziej komfortowym i bezpiecznym miejscem, gdzie możliwy jest rozwój i jak najpełniejsze
wykorzystywanie własnego potencjału.
Szkoła to od zawsze miejsce wiele dla mnie znaczące. Tu poznaję nowych ludzi, zdobywam umiejętności i
odkrywam siebie jako człowieka. Uważam, że mury Szkoły powinny być dla nas trampoliną do etapu
dorosłości, a także schronieniem, które daje nam przestrzeń do popełniania błędów. Zdalne nauczanie jest
nowym wyzwaniem. Nie tylko może stanowić utrudnienie w zdobywaniu wiedzy, ale jest również przeszkodą
w działaniu szkolnej społeczności. Z tych powodów zależy mi, aby zadbać o szkolną integrację oraz abyśmy
my jako Uczniowie nadal mieli jak najwięcej możliwości pracy nad naszymi zainteresowaniami.
Podczas mojej prezydentury chciałabym skupić się na usprawnieniu szkolnej pomocy psychologicznej.
Wiem jak stresujący i trudny potrafi być etap dorastania, który teraz przeżywamy, dlatego wspólnie z moim
Sztabem zależy nam, aby podczas tego ciężkiego okresu izolacji, każdy czuł się możliwie najlepiej. Dołożymy
wszelkich starań, aby edukować Społeczność naszej Szkoły z zakresu zdrowia psychicznego. Obecnie,
jestem w kontakcie ze szkolnymi psychologami, którzy są otwarci na wszelkie projekty, mające na celu
zadbanie o Wasze samopoczucie.
Planujemy również wdrożyć w życie od dawna przewijający się pomysł rozmów z wybranymi przez Was
gośćmi. Wyznaję pogląd, że wykształcenie powinno być wszechstronne, tak aby żaden temat rozmowy nigdy
nas nie zaskoczył.
Jeżeli chodzi o lepszą organizację pracy Szkoły, zamierzamy utworzyć cotygodniowy harmonogram, który
w czytelny sposób informowałby Was o konkursach czy zaplanowanych wydarzeniach, które tak często giną
w odmętach ogłoszeń portalu Librus.
Szkoła to nie tylko nauka, ale również rozrywka. Z tego powodu, planujemy rozszerzyć ofertę zajęć
sportowych. Chcemy również zorganizować ciekawe zabawy tematyczne, konkurs na „zadanko dnia” czy
pozwolić Wam lepiej poznać Kadrę Nauczycielską.
Zamierzamy oczywiście kontynuować przedsięwzięcia takie jak „Fizyka wokół nas” , „Staszicowy Dzień
dla Klimatu” czy SLIP-y. Oczywiście, wszystko zależy od tego czy wrócimy do szkoły, co miejmy nadzieję,
niedługo się wydarzy. Mamy jednak rozwiązanie jak podczas kwarantanny nadal móc się integrować i dbać o
nasze międzyszkolne relacje. Wiemy, że wielu z Was (w tym i my!) uwielbia e-gry. Dlatego wychodzimy z
pomysłem zorganizowania turnieju League of Legends czy utworzenia szkolnego serweru Among Us.
Jako Wasz Samorząd dołożymy wszelkich starań, aby godnie Was reprezentować. Uważamy, że Szkoła to
miejsce, w którym panuje szacunek, tolerancja, wolność - dlatego będziemy bronić tych wartości i

promować je na każdym kroku. Zależy nam na kontakcie z Wami, tak aby każdy z Was czuł się Staszicu
dobrze i bezpiecznie. To Wy tworzycie naszą Szkołę, my będziemy starać się, aby była ona dla Was możliwie
najlepszym miejscem, odpowiadającym na każdą z Waszych potrzeb.

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, a na jakiekolwiek pytania z chęcią odpowiemy. Niestety, nie mamy
możliwości rozmowy w szkole, dlatego serdecznie zapraszam Was do kontaktu poprzez media
społecznościowe. Tam też będziecie mogli lepiej poznać mnie, nasze pozostałe postulaty i członków Sztabu.
Mam nadzieję, że wspólnie uczynimy nasze Liceum szkołą jeszcze bardziej przyjazną, a zarazem dającą
Nam wszystkim dużo frajdy!
Trzymajcie się ciepło!
Aleksandra Stankiewicz wraz ze Sztabem

