Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie szkolnym XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie?
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Nazywam się Mateusz Bednarczyk, jestem uczniem klasy 2G3. W tym roku szkolnym
będę się ubiegać o stanowisko Prezydenta Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły. Obecnie
pełnię
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przewodniczącego
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po

gimnazjum,

o

profilu

matematyczno-fizycznym, gdzie wykazuję się umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
dbaniem o relację między uczniami oraz komunikacją z nauczycielami, z którymi utrzymuję
dobry kontakt. W gimnazjum działałem jako Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
gdzie zdobyłem doświadczenie, które mam zamiar wykorzystać będąc Prezydentem Szkoły.
W wolnym czasie zajmuję się tworzeniem muzyki, graniem w gry karciane kolekcjonerskie
oraz gotowaniem.
Jako członek społeczności Staszica, zależy mi przede wszystkim na rozwijaniu
naszego środowiska szkolnego. Jako Prezydent Szkoły, chcę stworzyć przestrzeń, w której
każdy znajdzie swoje miejsce i będzie miał możliwość eksplorowania pasji wspólnie z
przyjaciółmi. Przy realizacji wszystkich pomysłów pomogą mi członkowie sztabu z Nadią
Serafin i Hanią Rzadkiewicz na czele. Pozostali członkowie Rządu będą przedstawiani w
mediach społecznościowych.
Obecna pandemia stawia przed nami nowe wyzwania, jednak nie zniechęca nas to do
działania, wręcz przeciwnie, jesteśmy tym bardziej zmotywowani do aktywności na rzecz
szkoły. W postulatach naszego sztabu znajdą się zarówno takie, które pomogą nam działać
podczas nauczania zdalnego, jak i stacjonarnego. Naszym zdaniem, jednym z największych
problemów, jakie pojawiły się w związku z nauczaniem zdalnym to brak integracji zarówno
wewnątrz klas, jak i między nimi. Widzimy jednak rozwiązanie tego problemu. Stworzyliśmy
serwer na Discordzie, który posłuży do utrzymania lepszego kontaktu między sobą. Chcemy
zorganizować m. in. turnieje online z League of Legends, Magic: the Gathering, turnieje
brydżowe, szachowe oraz innych gier w przypadku wykazania zainteresowania. Planujemy
przygotować eventy integracyjne, które chociaż częściowo zrekompensowałyby klasom
pierwszym ograniczoną możliwość poznawania się na początku roku. Nie chcemy jednak
skupiać się wyłącznie na rozrywce. Na naszej platformie znajdzie się również miejsce na

pomoc koleżeńską - wspólną naukę do testów czy olimpiad, dzielenie się notatkami, pomoc
od starszych kolegów, którzy tym samym będą mieli okazję do powtórek przed maturą.
Planujemy rozszerzyć staszicowy merch o zimowe czapki i dresy. Rozmawialiśmy już
z firmą, u której od lat zamawiamy bluzy i są otwarci na taką formę współpracy. Chcemy
również zrobić karty z logo szkoły.
Pragniemy kontynuować już istniejące projekty takie jak ,,Staszic Dla Klimatu”,
,,Fizyka Wokół Nas” oraz ,,Paralaxa”. Mamy też kilka pomysłów na pogłębienie współpracy
z KWiAT-em, dostrzegamy jeszcze większą potrzebę wspierania się nawzajem w sytuacji,
gdy straciliśmy kontakt ze sobą w szkole.
Jeśli sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje planujemy rozszerzyć SLiP-y o
siatkówkę i w razie zainteresowania kolejne sporty. Zależy nam również na zachęceniu
żeńskiej części społeczności naszej Szkoły do jak najliczniejszego udziału w turniejach.
Pamiętajcie, że chcemy pozostawać w jak najbliższym kontakcie z Wami. Wszyscy
tworzymy Samorząd Uczniowski i jako sztab, później Rząd, chcemy jak najlepiej Was
reprezentować. By móc dokładniej zrozumieć Wasze potrzeby, założyliśmy konto na
platformie Tellonym, gdzie zachęcamy każdą i każdego z Was do napisania anonimowej
wiadomości. Rozważymy każdą z Waszych propozycji i zrobimy co w naszej mocy, by
pomóc Wam w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów oraz zaspokojeniu Waszych
potrzeb.
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wraz ze sztabem wyborczym <3

