
Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie? 
 

Chciałabym by ta praca stanowiła przejrzysty dokument, który będzie zawierał moją wizję działania 

Samorządu Uczniowskiego, dlatego będzie miała charakter wypunktowanych, w moim odczuciu 

najważniejszych kwestii dotyczących życia szkolnego. 

 

Rząd i współpraca z Senatem. 

 

Do ścisłej współpracy chciałabym zaprosić uczniów z wszystkich trzech poziomów, by 

zagwarantować przedstawicielstwo i uwzględnianie potrzeb każdego z roczników. Rząd byłby 

grupą osób, które chcą aktywnie działać na rzecz szkoły oraz są otwarte na potrzeby uczniów. 

Chciałabym wprowadzić możliwość cyklicznych spotkań z przedstawicielami rządu i prezydentem, 

gdzie chętni uczniowie mogliby zgłaszać swoje pomysły. Pragnęłabym również pogłębić 

współpracę z Senatem. Mimo rozdzielności odpowiedników władz wykonawczych 

i ustawodawczych, uważam, że rząd powinien pomóc usprawnić pracę Senatorów dzięki projektowi 

e-Senatu, który pomagałby Senatorom gromadzić kalendarium spotkań, wydarzeń, uchwał 

i wszystkich ważnych dokumentów z możliwością bieżącego nanoszenia komentarzy. 

 

Rząd i uczniowie. 

 

Chciałabym wprowadzić regularny newsletter (czasem z ankietą ewaluującą działania rządu), który 

stale informowałby o bieżących wydarzeniach oraz rozbudować kronikę szkolną oraz galerię zdjęć.  

 

Atmosfera. 

 

Wydaje mi się istotnym, aby kultura koleżeńska i stopień integracji stale się pogłębiał. Chciałabym 

by Wigilie klasowe były poprzedzone wspólnym,szkolnym kolędowaniem, powtórzyć pocztę 

walentynkową, Pierwszy Dzień Wiosny uatrakcyjnić przebraniami i małymi akcjami, stale 

organizować dyskoteki, czy koncerty. 

 

Sport. 

 

Patronuję takim przedsięwzięciom jak Szkolna liga piłki nożnej, siatkówki, czy koszykówki 

i zapewniam opiekę nad tymi inicjatywami przez odpowiedniego przedstawiciela w rządzie. 

Turnieje brydżowe i szachowe również znajdą miejsce w kalendarzu wydarzeń szkolnych. 

 

Dni Kultury. 

 

Formułę Dni Kultury chciałabym tworzyć wraz z Senatem. Mój pomysł opierałby się na pracy 

projektowej, związanej ze strukturami ONZ lub Unii Europejskiej, lecz tę wizję chciałabym 

skonsultować w formie ankiety przeprowadzonej we wszystkich klasach.  

 

Historia. 

 

Upamiętnianie ważnych dat w historii Polski i Świata uważam za ważny aspekt edukacji. 

Chciałabym by koncerty, wykłady czy symboliczne akcje wpisały się w stały program życia szkoły. 

 

Obywatelskość. 

 

Czynne propagowanie wolontariatu, inicjatyw obywatelskich, czy uczestnictwa w projektach 

organizacji pozarządowych będzie silnym punktem mojej kadencji - odczuwam, że ta sfera działań 

jest przekazywana w sposób niewystarczający. 



 

www. 

 

Chociaż strona samorządu nie jest uzupełniana, wtyczka z naszego profilu na fb znajduje się 

w naszej zakładce. W okienku tak jak znajdywaliście zastępstwa i ogłoszenia, tak dalej będą one 

umieszczane. 

 

Oczywiście ten plan nie zamyka naszych możliwości, jestem pewna, że w trakcie roku będziemy 

mogli zrobić wiele więcej. 

 


