
Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie Uczniowskim XIV Liceum 

Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie? 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! 

Nazywam się Julia Wierzbicka, jestem uczennicą klasy drugiej o profilu matematyczno-

fizycznym (2f4). W obecnym roku szkolnym będę ubiegać się o stanowisko Prezydenta 

Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły. Chciałabym w tym tekście przedstawić cele jakie 

mi przyświecają oraz konkretny plan działania na rzecz Staszica. 

Obok przedmiotów ścisłych interesuje się filozofią. Od roku biorę czynny udział  

w pomocy koleżeńskiej, wspierając innych w nauce. Dotychczas pełniłam funkcję senatora 

mojej klasy, co pozwoliło mi poznać problemy z jakimi mierzy się nasza szkolna społeczność. 

Stacja wypożyczalnia – czyli szkolne zapasy dla uczniów Staszica. Komu z nas nie 

zdarzyło się zapomnieć kalkulatora, cyrkla, linijki czy dobrego ołówka, potrzebnych nam 

danego dnia w szkole. Nie zawsze jest możliwość zorganizowania lub pożyczenia tej 

konkretnej rzeczy od zaraz. Dlatego chcemy wyjść temu problemowi naprzeciw, zapewniając 

możliwość wypożyczania tego typu potrzebnych przyborów, o każdej porze, ze specjalnie 

wyznaczonego do tego miejsca.  

Pamiątkowe zdjęcia na szkolnym korytarzu. Proponujemy organizacje zbiórki 

charytatywnej w postaci zdjęć robionych przez szkolnego fotografa w przerwach od zajęć. 

W pojedynkę czy w dużej grupie, w obrębie swojej lub z uczniami innej klasy, pod Waszą 

ulubioną salą lub na patio - wybór należy do was. Kwota zebrana podczas tej akcji będzie 

(po odliczeniu kosztów wywołania zdjęć) przekazywana na wybraną, przez uczniów, zbiórkę 

charytatywną. Uważam, że takie zdjęcie to świetna pamiątka, przypominająca o Naszym 

Liceum i latach w Nim spędzonych. 

Szkolna wirtualna przestrzeń z notatkami. Zrobiłeś dobre notatki? Potrzebujesz dobrych 

notatek? Współpraca w obrębie naszej społeczności to podstawa, pomóżmy sobie nawzajem. 

Taką wirtualną przestrzenią opiekowałby się Samorząd Uczniowski, filtrował, grupował 

i porządkował zamieszczane tam notatki z wszelkich dziedzin nauki aby korzystanie z niego 

było proste i bezproblemowe. 

Aktualne zastępstwa w social mediach. Ułatwimy dostęp do informacji o zastępstwach 

poprzez bieżące zamieszczanie ich na, specjalnie do tego celu stworzonych, profilach na 

Facebooku i Instagramie. Mamy nadzieję, że sprawdzanie aktualnych zastępstw w tej formie 

okaże się być dobrym i komfortowym rozwiązaniem. 

Stajemy obecnie przed dużym wyzwaniem, spowodowanym pandemią i nauką zdalną, 

dotyczącym dezintegracji szkolnej społeczności. Ten rok pokazał nam, jak cenna jest 



możliwość nauki i budowania relacji w stacjonarnych warunkach, codziennego życia wśród 

przyjaciół. Nie wiemy, kiedy możliwy będzie fizyczny powrót do szkoły, dlatego 

postanowiliśmy przygotować coś, co chociaż w małej części pomoże nam wszystkim 

przezwyciężać utrudniony kontakt ze społecznością szkolną. Zamierzamy stworzyć 

internetową przestrzeń do bycia w stałym kontakcie, czyli otwartą dla wszystkich grupę na 

Facebook’u, nad której aktywną działalnością czuwać będzie Samorząd Uczniowski. Na 

grupie każdy będzie mieć możliwość zamieszczenia wątku związanego z jego obecnym 

zajęciem, zainteresowaniem lub problemem. Chcielibyśmy zachować ciągłość rozwijania 

relacji pomiędzy uczniami. W tym roku w szczególności skorzystać na tym mogą klasy 

pierwsze, które poznanie społeczności i charakteru naszej szkoły miały znacznie utrudnione. 

Udało mi się stworzyć wspaniały zespół ludzi, równie mocno zmotywowanych do 

działań na rzecz naszej szkolnej społeczności. Podczas kampanii przedstawię, za 

pośrednictwem social mediów, mój sztab wyborczy. Razem rozwiniemy temat wszystkich 

przedstawionych powyżej postulatów oraz pokażemy wiele innych możliwości poprawiania 

komfortu życia w Staszicu, które zaplanowaliśmy. Chcielibyśmy również kontynuować 

wszelkie inicjatywy, prowadzone lub planowane przez poprzednie samorządy uczniowskie. 

Zachęcam do śledzenia kont w mediach naszego zespołu, do zadawania wszelakich pytań 

i kontaktu z Nami. Zależy mi na każdej opinii, sugestii czy konstruktywnej krytyce, która 

pozwoli mi się rozwijać. Wszyscy tworzymy tę społeczność. 

Staszica wyobrażam sobie jako szkołę, która jest tworzona przez ludzi - i to właśnie na 

Was chcemy oprzeć tę kampanię. Zależy mi na zjednoczeniu całej społeczności 

i podkreśleniu, że szkoła to o wiele więcej niż jedynie nauka. Zamierzam nie tylko ułatwić 

wszystkim codzienne życie szkolne, ale również zbudować poczucie wsparcia i jedności 

w obrębie całej szkolnej społeczności, wykraczające poza grupy najbliższych znajomych. 

Wierzę, że mój zapał do stałego rozwijania Naszego Liceum będzie mógł realnie 

wpływać na poprawę jakości szkolnego życia, wśród uczniów Staszica. Zobowiązuję się stać 

w obronie podstawowych wartości takich jak wolność, równość i tolerancja w obrębie Naszej 

społeczności. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności jaka ciąży na stanowisku, o które się 

ubiegam. Jednocześnie zapewniam, że na tę odpowiedzialność jestem przygotowana. Wraz 

z Rządem, który zamierzam utworzyć podołamy wszelkim problemom, które staną na drodze 

do pozytywnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach Naszej uczniowskiej społeczności. 

Mam nadzieję, że nasza wizja Staszica się Wam spodoba oraz, że zaufacie nam i dacie 

legitymację do działania. 

 

Trzymajcie się ciepło, 

Julia Wierzbicka 


