
„Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie 

szkolnym XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. 

Staszica w Warszawie” 
 

 

 

 Nazywam się Michał Wojciech Motyl. Jestem,  człowiekiem czynu, wierzę w demokrację 

kapitalizm oraz równość. Obecnie w naszej szkole jestem zaangażowany w środowiska debat oraz 

brydża. Chcę  przyjąć  funkcję Prezydenta  aby zaoferować pomoc i rozwój uczniom, podzielić się 

swoimi pomysłami na tę szkołę, zapewnić ich  szersze wysłuchanie. Oraz oddać większą 

decyzyjność w ręce uczniów. Ze swoich codziennych obowiązków Prezydenta  zamierzam 

wywiązywać się sumienne i poświęcić wszelki wymagany czas i środki wymagane dla sprawnego 

funkcjonowania samorządu. 
 

 

 Samorząd szkolny to organ mający za zadanie organizować inicjatywy szkolne, wpływać na 

szkołę i życie uczniów oraz stworzyć środowisko , w którym każdy się odnajdzie.  Prezydent, 

przewodniczący samorządowi jest wybierany w wyborach demokratycznych, większość uczniów 

obdarowuje go zaufaniem, gdyż uważa iż będzie on  odpowiedzialnie spełniać swoje zadania. 

 Samorząd  przewodzi uczniom szkoły wraz z senatem, jest organem decyzyjnym, należy się 

jednak zastanowić, czy tak małe grono ma prawo decydować o najważniejszych kwestiach? 

 

 Dotychczas kandydaci oferowali w swoich programach określone festiwale artystyczne, 

filmowe, teatralne. Festiwal, jak to pięknie brzmi, okazja aby pokazać że Staszic to nie tylko 

przedmioty ścisłe, że to też debaty, sztuka, kinematografia i ludzie wszelako utalentowani.  W 

ostatnich latach samorząd próbuje go ustawicznie zorganizować. Niestety w ostatnich latach taki 

festiwal się nie odbył, dlaczego? 

Kto zawinił? Nikt i każdy. Festiwal wymaga zainteresowanych, wymaga tradycji i specyficznej 

społeczności, wymaga ogromnego zaangażowania  rzeszy osób. 

Niestety, ta szkoła nie posiada ogromnej grupy artystów, zdolnej do zorganizowania takiego 

wydarzenia. Mamy natomiast matematyków, fizyków, biologów , chemików oraz informatyków. 

Jesteśmy szkołą ścisłą i nie należy okłamywać świata że tak nie jest. Moim zdaniem docelowym 

Festiwalem jest taki , który zainteresuje jak największe grono uczniów Staszica. Jego zadaniem 

będzie pokazanie ciekawych da ogółu stron przedmiotów ścisłych . Staszic pokaże ,że nie jest tylko 

ścisły, ale aż Ścisły. 

 

 

 Wybranie tematu uważam za kluczowe, więc, niezależnie od tego czy zostanę wybrany czy 

nie, będę forsował w samorządzie przeprowadzenie ogólnoszkolnej ankiety, mającej na celu 

wybranie tematyki festiwalu z szerokiej puli tematów, od humanistycznych po ścisłe .  

 Uważam również , że jest to argument pozwalający na uzyskanie pomocy i zgody Dyrekcji 

na festiwal, duża grupa zaangażowanych.  Jest to najlepszy pretekst do otworzenia naszej szkoły na 

zewnątrz, głos społeczności. Vox Populi, Vox Dei. 

 

  

 

 Staszic co roku przeprowadza wiele wydarzeń, takie jak Bal Staszica, Dzień Sportu, Dzień 

Innowacji. Te tradycje zobowiązuję się kontynuować godnie i przykładnie. 

Tak samo postaram się ożywić szkolne dodatkowymi wydarzeniami takimi jak dyskoteki. 

Wszelka inicjatywa ze strony uczniów i pomoc w ich planowaniu oraz organizacji, będzie ciepło 

przyjęta. 



Jeśli powstaną dowolne inne pomysły  na wydarzenia wśród uczniów, które uzyskają wsparcie 

Samorządu oraz  Dyrekcji,  obiecuję ich przeprowadzenie. 

 

 W sprawie zniżek dla uczniów w pobliskich kawiarniach oraz barach, zobowiązuję się 

podjąć rozmowy. Mam nadzieję iż będę w stanie uzyskać takowe granty dla naszej szkoły. 

 

 

 Obecna likwidacja gimnazjum powoduje zwolnienie niektórych sal. Stąd pomysł stworzenia 

salonu , lub sali do odpoczynku dla uczniów. Mogliby tam w wygodnym otoczeniu, podyskutować, 

spożyć posiłek, zasnąć, bądź oddać się nauce. W obecnej sytuacji, jest to jednak pomysł i z jego 

ewentualną realizacją należałoby zaczekać do początku następnego roku szkolnego. Największą 

przeszkodą, byłoby pozyskanie na stałe jednej z sal szkolnych. Niemniej uważam , że redukcja 

oddziałów gimnazjalnych jest niepowtarzalną okazją, dla takiego przedsięwzięcia.  

 

 Kolejnym ważnym tematem jest inicjatywa pomocy międzyuczniowskiej. 

Nie wszyscy z nas są najlepsi, nie wszyscy nadążają za tempem. Lecz po to są ci najlepsi uczniowie 

aby im pomóc. Jak wiadomo, nasza wiedza, nasza praca, nie każdy musi się chcieć nimi dzielić. 

Jednakże, jak pokazuje doświadczenie , ci najlepsi, ucząc innych , pokazując rozwiązania zadań, 

mogą się również czegoś nauczyć. Tak samo, grupa osób może szybciej zrozumieć temat 

współpracując. Stąd pomysł na kółko korepetycji, raz w tygodniu, uczniowie potrzebujący i 

oferujący pomoc spotykają się lub umawiają na odpowiednie terminy. Pozwala to na obustronną 

wymian i ułatwia jej zorganizowanie. Zazwyczaj kiedy szukaliśmy pomocy ograniczaliśmy się do 

naszej klasy czy profilu. Dzięki takiemu kołu , będzie łatwiej odnaleźć wsparcie w pozyskiwaniu 

wiedzy. Oczywiście, dla przykładu sam wedle własnej wiedzy i możliwości, będę taką pomoc 

oferował. 

 

 Uważam ,że członkami samorządu powinni zostać uczniowie najbardziej zaangażowani w 

życie szkoły. Dlatego w razie zwycięstwa, Zapraszam wszelkich kontrkandydatów do zasilenia 

składu Samorządu. Ich głos nie zostanie zignorowany, natomiast jeśli w pewnych kwestiach ich 

pomysły okażą się bardziej adekwatne od moich, nie widzę przeciwwskazań aby ich nie 

wprowadzić. 

 

   

 

 Najważniejsza dla mnie będzie jednak współpraca z uczniami na wielu płaszczyznach, 

również organizacyjnych. Przykładowo, konkurs na wzory do bluz i gadżetów Staszica, możliwe że 

z nagrodą. Wybieranie Playlisty na Bal Staszica, Głosowanie na tematy wykładów podczas Dnia 

Innowacji. Poza tym, każda inicjatywa uczniowska , spotka się z odzewem Samorządu. Jeśli 

ktokolwiek wpadnie na pomysł, odkryje naglącą potrzebę , którą należy rozwiązać, zachęcam do 

konsultacji. 

 

  

 

 

 

 Jako wasz Prezydent będę waszym wiernym słuchaczem. Wierzę, że jeśli zostanę wybrany 

to moim obowiązkiem jest spełniać oczekiwania moich wyborców. 

Nie zamierzam nadużywać powierzonego zaufania dla własnej korzyści, lecz służyć wyborcom. 

Samorząd, któremu będę przewodził będzie otwarty na wszelką pomoc i zaangażowanie jak i 

będzie je oferował. Prezydentura to zarówno działalność na rzecz grupy jak i każdego ucznia  z 

osobna. 

Taka odpowiedzialność, będzie dla mnie najwyższym zaszczytem. 



 

 

 W kwestii technicznej, wszelkie ankiety i wybory (np. playlist, tematów) , o ile do takowych 

dojdzie będą odbywać się przez serwis Facebook. Aby nie dyskryminować uczniów nie 

posiadających na nim konta, dzień przed ankietą przed salą samorządu , będzie się pojawiać 

odpowiednie ogłoszenie oraz urna. 

 

 

 W celu usprawnienia prac nad organizacją wydarzeń zostanie powołana grupa stałych 

wolontariuszy. Będzie zrzeszała wszystkie osoby chętne współpracować z samorządem. Dzięki 

temu samorząd będzie miał lepszy dostęp do wolontariuszy. Przyśpieszy to przeprowadzanie 

wszelkich przygotowań wymagających dodatkowego zaangażowania w sprawach gdzie dodatkowa 

pomoc jest konieczna. 

 

 W okresie kampanii wyborczej, chętnie udzielę odpowiedzi na pytania dotyczące 

szczegółów mojej kandydatury. Zaintersowanych proszę o kontakt w szkole lub za pomocą 

Facebooka. 

 

 

             
     


