
Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie Uczniowskim XIV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie 

  

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!  

 

 Nazywam się Milena Zielińska i jestem uczennicą klasy 2F. Zdecydowałam się 

kandydować na stanowisko Prezydenta naszego Liceum.  

 

Miałam już okazję bycia przewodniczącą szkoły w mojej szkole podstawowej, więc 

wiem, na czym polega działalność w tej roli. Interesuję się naukami ścisłymi i sportem, 

grywam też w różne gry komputerowe. Pełnię funkcję radnej w Młodzieżowej Radzie 

Dzielnicy Ochota, gdzie nieustannie staram się ulepszać stan naszej dzielnicy i w ten 

sposób nasze środowisko nauki. Jestem również członkiem Społecznej Rady Programowej 

Ochockiego Ośrodka Kultury. Miałam także przyjemność reprezentowania naszej szkoły w 

biegach przełajowych na terenie dzielnicy. 

 

Przywilej nauki w szkole o tak wysokim poziomie nauczania jest dla mnie czymś 

szczególnym i chciałabym, aby wszystkie osoby uczące się tutaj wraz ze mną, mogły uczyć 

się w jak najbardziej komfortowych i przyjaznych warunkach.  

 

Pomimo niedługiego okresu chodzenia do naszej szkoły i utrudnień związanych z 

obecną w naszym kraju pandemią, miałam przyjemność zapoznania się z wieloma 

wspaniałymi osobami. Uważam, że nasza szkolna społeczność jest stworzona ze zdolnych, 

kreatywnych i pełnych energii osób, które potrafią łączyć miłość do nauki i mają czas na 

rozwijanie swoich zainteresowań. Dlatego właśnie zależy mi najbardziej, żeby zadbać o 

szkolną integrację i wraz z moim sztabem sprawić, aby w szkole można było jeszcze 

przyjemniej spędzać czas w przyjaznym otoczeniu. 

 

Planujemy organizację swobodniejszych dni w szkole, w których panowałaby 

luźniejsza atmosfera. Byłyby to najróżniejsze dni tematyczne m. in. 14 dzień miesiąca bez 

testów i prac domowych ze względu na XIV LO. Do tego chcielibyśmy przeprowadzić 

wydarzenia takie jak np. szkolna familiada oraz stworzyć coś na większą skalę, czyli 

międzyszkolny piknik w ramach integracji z młodzieżą z naszej okolicy. 

 

Chcielibyśmy zorganizować spotkania z różnymi specjalistami w formie 45 

minutowych wykładów. Byłaby to szansa dla uczniów do zaznajomienia się ze swoimi 

przyszłymi perspektywami, bądź odkrycia czegoś dla nich interesującego. 

 

W celu ułatwienia nauki chcielibyśmy również stworzyć giełdę notatek, na której 

uczniowie z naszej szkoły mogliby się wymieniać notatkami z różnych przedmiotów.  

 

Chcemy nawiązać współpracę z okolicznymi sklepami oraz punktami świadczącymi 

usługi i wprowadzić możliwość zniżek uczniowskich dla osób z naszej szkoły, za okazaniem 

legitymacji szkolnej.  

 

Myślimy również o poszerzeniu oferty naszego sklepu z bluzami, aby większa ilość 

osób znalazła coś dla siebie. Chcielibyśmy przeprowadzić konkurs na projekt, którego 



zwycięską pracę wprowadzono by do sklepu. Dodatkowo planujemy zorganizować “dropy” 

limitowanych kolekcji, gdyż jest to ciekawą rzeczą mogącą zainteresować większą liczbę 

osób. 

 

Mamy także plan, aby wprowadzić do naszej szkoły coś zupełnie nowego, czyli 

szkolną maskotkę. Zorganizowany konkurs na projekt wśród uczniów naszej szkoły, 

wyłoniłby zwycięzcę. Maskotka nadałaby naszej szkole unikatowości na tle innych szkół. 

 

Kontynuowalibyśmy prowadzenie udanych pomysłów i budowanie trwałego 

wizerunku naszego liceum jako szkoły, która niezależnie od zmieniających się samorządów 

uczniowskich będzie miała podobne podejście do wielu spraw. Jako samorząd będziemy 

dalej prowadzić cotygodniowy harmonogram z wszelkimi planowanymi wydarzeniami, 

kontynuować konkurs na “zadanko dnia” oraz organizację wydarzeń sportowych i e-

sportowych. 

 

W związku z moim uczestnictwem w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Ochota oraz 

Społecznej Radzie Programowej Ośrodka Kultury Ochota - OKO, szkoła będzie 

uprzywilejowana łatwością w kontakcie z władzami dzielnicy oraz innymi szkołami 

należącymi do naszej dzielnicy. 

 

 Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania i pomysły. Serdecznie zachęcamy do dyskusji 

i zgłaszania wniosków. Planujemy stworzyć otwarty kanał komunikacji za pomocą mediów 

społecznościowych, gdzie będzie można bezpośrednio się z nami kontaktować. 

 

Jako Samorząd będziemy Was godnie reprezentować. Mam nadzieję, że uda nam 

się wspólnie stworzyć środowisko, w którym z przyjemnością będziemy spędzać czas nauki. 

Uczyńmy wspólnie wszystko, aby nasza szkoła była miejscem w którym panuje szacunek, 

wolność i tolerancja, a czas licealny stał się niezapomnianym przez lata. 

 

 

Serdecznie pozdrawiamy! 

Milena Zielińska wraz ze Sztabem 


