
      Esej na temat jak „Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie 

Uczniowskim XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w 

Warszawie” 

   Siemka! Jestem Tomasz szewczyk z klasy 2B. W tym roku zamierzam kandydować 

na prezydenta szkoły, aby móc wspierać uczniów naszej szkoły i pomagać i wspólnie 

ulepszać naszą szkołę. Mam mnóstwo pomysłów, jestem także otwarty na wasze. Uwielbiam 

słuchać innych ludzi i mierzyć się z wyzwaniami. W wolnym czasie zajmuje się czytaniem 

książek, tworzeniem bitów i graniem w ligę. 

   Jako prezydent chciałbym przede wszystkim skupić się na zwiększeniu ilości 

pozalekcyjnych aktywności i zaangażowania uczniów w życie szkoły. Chciałbym, aby każdy 

uczeń miał okazję do rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz realizowania się w 

społecznym aspekcie. Oczywiście nie zdołam tego osiągnąć sam, dlatego wraz ze swoim 

sztabem liczę na owocną współpracę z uczniami, radą pedagogiczną i radą rodziców, jeśli 

wygram wybory. 

    Planujemy organizację większej ilości warsztatów naukowych, szczególnie z 

zakresu fizyki, matematyki, biologii czy chemii, a także z innych przedmiotów, jeśli tylko 

będzie odpowiednio duże zainteresowanie. Chcemy również organizować większą ilość 

eventów szkolnych takich jak różne szkolne imprezy czy festiwale, których zdecydowanie 

brakuje. Damy również uczniom możliwość organizacji różnych turniejów szkolnych, na 

przykład z siatkówki czy koszykówki, ale także z szachów lub e-sportu. W ramach rozwijania 

pasji i zainteresowań uczniów umożliwimy im tworzenie kółek zainteresowań.  

    Naszym kolejnym celem jest polepszanie organizacji samorządu i komunikacji na 

linii uczeń-nauczyciel. Chcemy reaktywować radiowęzeł szkolny oraz stworzyć strefę relaksu, 

w której zamierzamy umieścić między innymi pufy czy piłkarzyki, zorganizować strefę 

kuchenną z czajnikami, herbatami i kawami 

    Dla uczniów, którzy piszą olimpiady wprowadzimy kilkudniowe urlopy przed 

etapami olimpiad, aby umożliwić im odpowiednie przygotowanie. Planujemy również zrobić 

tablicę z najnowszymi informacjami z życia szkoły oraz utworzyć komisję ds. przestrzegania 

statutu przez nauczycieli (żeby nie robili za dużo sprawdzianów      .) 



Oczywiście jesteśmy świadomi obecnej sytuacji epidemiologicznej, dlatego będziemy 

pracowali nad rozwiązaniami umożliwiającymi wprowadzenie naszch pomysłów w obecnych 

warunkach, ponieważ nawet covid nie może powstrzymać naszego zapału do działania na 

rzecz szkoły i jej rozwoju. 

Chcemy razem z wami budować Staszica jako szkołę z aktywną, z zaangażowaną 

społecznością, będącą czymś więcej niż tylko miejscem przeprowadzania lekcji.  Liczymy na 

wasze wsparcie, jeśli macie jakieś sugestie czy pytania to można nas łatwo znaleźć na ig czy 

fb.  

                                                                                

                                                                         Smaczej kawusi, 

                                                                                     Tomasz Szewczyk ze sztabem 


