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Pracę prezydenta w samorządzie szkolnym można podzielić na trzy zasadnicze
obszary: organizację organów samorządu i ich pracy, wypełnianie wszelkich
obowiązków i wreszcie urozmaicanie życia szkoły różnymi wydarzeniami z zakresu
kultury, edukacji, współzawodnictwa, czy też działalności charytatywnej.
Zachęcam do zapoznania się z moją wizją działań samorządu na rok 2014.
Organizacja organów samorządu i ich pracy
Zgodnie ze statutem naszej szkoły samorząd jest organem, który tworzą
wszyscy uczniowie. Moją największą aspiracją jest doprowadzenie do takiego stanu.
Pragnę takiego samorządu, który nie będzie istniał sam dla siebie, dla własnego
pomieszczenia, dla wpisu do CV. Najważniejszym celem dla mnie będzie dbanie
o dobro i interesy uczniów w zakresie, który odpowiada działalności samorządu.
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i samorządówka będą zawsze otwarte dla osób pełnych pomysłów, chętnych do
pomocy lub chcących coś zmienić, czy zająć się konkretną kwestią. W moim odczuciu
im więcej jest zaangażowanych, tym lepiej dla nas wszystkich.
Kolejnym celem będzie przeprowadzenie reformy Senatu. Ten organ, który
zgodnie z naszym statutem jest najwyższą władzą samorządu, niestety nie wykazuje
szczególnej aktywności. Propozycje zmian zostały już przygotowane, obejmują one
między innymi sposób zwoływania zebrań, tryb odwołania Marszałka Senatu,
możliwości uchylania uchwał Senatu i jak dla mnie najważniejszy punkt – uczniowską
inicjatywę ustawodawczą.
Obowiązki samorządu
Rozumiem przez nie kwestie, którymi samorząd zajmuje się każdego roku. Są
to między innymi: przygotowanie Balu Staszicowego, stoiska na Salon Edukacyjny
Perspektyw, organizacja Dnia otwartego dla kandydatów, Dnia Sportu, Dni Kultury,
sztabu WOŚP, czy też kiermaszu podręczników. Zapewniam, że przygotowane
zostaną one z odpowiednim wyprzedzeniem i znaczną starannością, zaś ich poziom
odpowiadał będzie wymaganiom uczniów i grona pedagogicznego.
Dni Kultury odbędą się w odświeżonej formule. Moim celem będzie
zorganizowanie swoistego MEP – Model European Parliament, symulacji obrad
Parlamentu Europejskiego. Uczniowie wcielą się w role europarlamentarzystów,

lobbystów albo członków sekretariatu. Podczas obrad będziemy dyskutowali,
debatowali, negocjowali i próbowali osiągnąć kompromis w sprawie propozycji
poddanych symulacjom. Odbywać się to będzie według tych samych procedur, które
obowiązują w EP.
W trakcie Dnia Sportu, oprócz tradycyjnych już dyscyplin pojawi się
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i komputerowych. Przeprowadzony zostanie też konkurs na maskotkę SLIP-ów.
Ostatniego dnia będzie miał miejsce się Konkurs Teatralny, który odbędzie się
w formie jednodniowych zawodów, na którym zainteresowane grupy wystawią
przygotowane przez siebie przedstawienia walcząc o ciekawe nagrody. Mając na
uwadze wysoką kreatywność uczniów naszej szkoły i tradycję szopek na studniówkach
oraz przestawień wileńskich uważam, że ten festiwal będzie doskonałą okazją do
przedstawienia rzeczywistości w krzywym zwierciadle a także do dobrej zabawy.
Urozmaicanie życia szkoły
Moim zdaniem jest to najważniejszy obowiązek prezydenta. Do tego działu
zaliczam wszystkie kreatywne inicjatywy pochodzące od samorządu. Można to
nazwać umilaniem uczniom życia. Utrzymam tradycyjne już wydarzenia towarzyszące
andrzejkom, walentynkom, Halloween, Dniu wiosny i Dniu dresa. Z okazji andrzejek
odbędzie się tematyczna zabawa po zajęciach, łącząca dobrą muzykę, wróżby
i niepowtarzalny klimat. W walentynki nowością będzie nastrojowa muzyka w czasie
przerw i stosowne dekoracje, obok znanych już uczniom atrakcji, czyli poczty
walentynkowej i możliwości zakupu/nadania kwiatka ukochanej osobie. Podczas
Halloween, Dnia wiosny i Dnia dresa przebrani ponownie zostaną nagrodzeni, zaś po
lekcjach w miarę możliwości i zainteresowania odbędą się tematyczne imprezy.
Zorganizuję w naszej szkole weekendowe warsztaty dla uczniów, którzy poza
zdobywaniem wiedzy szukają czegoś więcej, lecz nie wiedzą, od czego mają zacząć.
Poprzez nie damy możliwość bezpośredniego skonfrontowania się z osobami, które
osiągnęły sukces zawodowy bądź społeczny, z kilkunastu różnych zawodów,
absolwentami Staszica i nie tylko.
Oprócz tego wszystkiego, postaram się żeby w szkole odbyły się interesujące
wykłady edukacyjne lub kulturalne prowadzone odpowiednio przez naukowców
z zaprzyjaźnionych uczelni lub ludzi kultury z naszego miasta.
Chciałbym, żeby społeczność Staszica doświadczyła większych wrażeń
muzycznych. Nie mam jednak na uwadze zmiany zasad działania radiowęzła, myślę
o większych projektach: dlaczego w naszej szkole miałyby nie odbywać się koncerty
muzyczne, jak miało to miejsce w latach ubiegłych? Tak, damy radę!

Zorganizuję również liczne turnieje szkolne we wszelakich grach planszowych,
karcianych, czy też komputerowych i zawody sportowe. Wszyscy uczniowie
wykazujący inicjatywę w tym względzie będą mogli liczyć na moje pełne wsparcie.
Chciałbym, żeby w szkole takie wydarzenia (wykłady, imprezy, turnieje)
odbywały się przynajmniej raz na miesiąc. Patrząc na ogólne zainteresowanie uczniów
wszystkim, czym da się interesować jestem przekonany, że osiągnięcie takiego wyniku
nie będzie stanowiło żadnego wyzwania.
Mam nadzieję na udaną realizację przedstawionych tutaj wizji.

