
Bartłomiej Granat-kandydat na przewodniczącego samorządu

„Jak wyobrażam sobie moją pracę w samorządzie
szkolnym?”

Drodzy  uczniowie  Staszica!  Razem  z  moim  kolegą  i  kandydatem  na
wiceprzewodniczącego Jakubem Pazio jesteśmy w naszej pięknej szkole już półtora
roku i uznaliśmy, że czas na zmiany. Czas abyście to Wy, uczniowie, sami zaczęli
tworzyć   szkołę  o  jakiej  marzycie.  My  Wam w tym pomożemy  poprzez  własne
pomysły oraz pracę w samorządzie, której głównym założeniem będzie współpraca z
każdym kto będzie miał jakiś pomysł na ulepszenia naszej szkoły.

Pierwszym  i  jednym  z  podstawowych  założeń  naszego  potencjalnego
samorządu jest to, aby Staszic przestał być zbieraniną pojedynczych klas, które w
ogóle się nie znają i nie integrują się ze sobą. Chcemy, żeby nasza szkoła stała się
społecznością, w której każdy znajdzie miejsce dla siebie. Dokonamy tego głównie
poprzez  organizację  wydarzeń,  które  łączyć  będą  ludzi  o  tych  samych
zainteresowaniach. Osoby te pewnie nigdy by się nie dowiedziały, że ich kolega z
ławki też interesuje się kinem albo gra zawodowo w Scrabble, jednak dzięki naszej
pracy może się to okazać dużo łatwiejsze niż się wydaje.

Planujemy utworzyć specjalną sekcję samorządu odpowiedzialną za dialog z
uczniami,  ponieważ  to  Wy  macie  tworzyć  szkołę.  Wybrane  osoby  z  rządu  będą
przechadzać się po korytarzach i rozmawiać z uczniami o tym co im się podoba lub
co chcieliby zmienić. W ten sposób każdy będzie miał swój wkład w społeczność. 

Gdy jesteśmy przy temacie dialogu warto wspomnieć o tym jak ważną rolę w
życiu  szkoły  pełni  szybki  przepływ  informacji.  Bo  co  z  tego,  że  zorganizujemy
wydarzenie,  skoro  nikt  o  nim  nie  będzie  wiedział.  Będziemy  kontynuować
działalność  fanpage'a  na  facebooku,  założymy samorządowego Snapchata  a  także
utworzymy Staszicową telewizję. 

Nie zapominajmy jak ważnym tematem jest  edukacja.  Jesteśmy najlepszym
liceum w Polsce i nie sądzę, żeby ktoś z nas chciał, aby to się zmieniło. Pragniemy
więc,  aby  uczniowie,  którzy  nie  radzą  sobie  z  jakimś  tematem lub  przedmiotem
zawsze mogli  przyjść  do samorządówki,  a  tam, staralibyśmy się  pomóc sami lub
zorganizować jednorazowe korepetycje udzielane ucznia, dla którego dany temat nie
jest  problemem.  Oczywiście  odbywało  by  się  to  po  zgłoszeniu  chęci  przez  obie
strony  do  takiej  formy  nauki.  Polepszałoby  to  także  poczucie  przynależności  do
społeczności jaką chcemy stworzyć.

Pragniemy także organizować liczne spotkania i wykłady nie tylko o studiach
w  Stanach  i  w  Wielkiej  Brytanii,  tak  jak  dotychczas,  ale  także  o  ciekawych
możliwościach dalszej edukacji w Polsce, Europie i na całym Świecie. Oprócz tego
uważamy,  że  popularnością  cieszyłyby  się  też  wykłady  przedmiotowe  np.  z
matematyki czy fizyki rzucające nowe światło na codzienną naukę w ławkach.

Wiemy również, że wiele osób lubi spędzać wolny czas grając w różnorakie
gry takie jak szachy, brydż i inne gry karciane, piłkę nożną, koszykówkę, ale także w



gry komputerowe(LoL,Dota,CS:GO,Starcraft i  wiele innych). Co, gdyby samorząd
tworzył  możliwości  porównania swoich umiejętności  z ludźmi z całej  szkoły i  w
dodatku oferował symboliczne nagrody dla zwycięzców? Naszym zdaniem byłaby to
świetna rzecz, której jeszcze nigdy w naszej szkole nie było.

Chcielibyśmy także aby najmniejsze rzeczy irytujące nas każdego dnia, a łatwe
do rozwiązania  nie  były zamiatane pod dywan czy odkładane na później,  ale  jak
najszybciej wyjaśniane. Przykładami takich spraw, które mi, jako osobie spędzającej
w ciepłe  dni  długie  przerwy na  boisku,  doskwierały  były  np.  zamykane  podczas
przerwy drzwi na boisko czy brak ogólnodostępnych kubeczków przy dozownikach z
wodą.

Podsumowując uważam, że w naszej szkole potrzebny jest samorząd, który 
będzie głosem całej szkoły, a nie tylko kilku najbliższych przyjaciół 
przewodniczącego. W rządzie moim i Kuby Pazio każdy będzie mógł się udzielać i 
wszystkie propozycje zostaną wysłuchane. Proponujemy dialog i racjonalne 
obietnice, które sprawią, że każdy kolejny dzień w Staszicu będzie coraz lepszy. 


