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PROGRAMY WYBORCZE  KANDYDATÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

III LO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W KALISZU *: 

BARBARA KSIĘŻAK KL.2F 

Program wyborczy 

� Lunch box 

� Jedzenie wegańskie\wegetariańskie 

� szczęśliwy kolor 

� Nieobowiązkowy drugi język w trzeciej klasie 

� Brak prac domowych 

� Terapie psychologiczne 

� Większa współpraca z innymi szkołami 

� Zorganizowanie sesji poświęconej sprawom środowiska 

� Noc filmowa w szkole 

� Powiększenie siłowni szkolnej 

� Powoｳanie komisji skarg 

 

 

Coś o sobie 

Cześć, jestem z klasy 2f.Jestem pozytywną osobą, która dąży do 

wyznaczonych przez siebie celów. Angażując się, staram dawać z 

siebie tyle ile mogę, więc postaram się zmienić  tą szkołę w 

sposób jaki wy tego oczekujecie. Każde wasze pomysły będą mile 

widziane. Czy jestem godną kandydatką ? Myślę, że tak jednak to 

również zależy od was. Dzięki za każdy głos. 
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ZUZANNA ŁABEŃSKA KL.2D2 

Nazywam się Zuzanna Łabeńska i jestem uczennicą klasy 2D2. Jak wskazuje wybrany przeze 

mnie profil klasy, kocham biologię. A jedną z dziedzin, która jest mi szczególnie bliska, jest   

ekologia. Właśnie dlatego głównym założeniem mojego programu jest wprowadzenie działań     

w kierunku ochrony środowiska w naszej szkole. Jednak nie jestem zapatrzona jedynie               

w  przedmioty, które są w profilu mojej klasy. Jestem miłośniczką literatury i chętnie            

zgłębiam  wiedzę z przeróżnych dziedzin. 

 

Program: 

• wprowadzenie segregacji śmieci w szkole, 

• organizowanie regularnych, cokwartalnych Akcji Sprzątania Świata, 

• obchody Światowego Dnia Wody, 

• założenie kół zainteresowań, 

• wprowadzenie skrzynki na pomysły i wnioski uczniów  

 

JAKUB KOWALIŃSKI KL.2F 

Program 

1. Punkty za prospołeczną działalność pozaszkolną. 

2. Noc w liceum i dzień sportu na stałe w kalendarzu imprez szkolnych. 

2b. Podczas nocy w liceum turnieje e-sportowe, w szachy, miejsce na własne inicjatywy, 

organizacja turniejów sportowych między klasami i mecz nauczyciele vs uczniowie podczas dnia 

sportu. 

3. Skrzynka na zażalenia i pomysły uczniowskie. 

4. Konkursy plastyczne (LOGO SU, na okazje większych wydarzeń szkolnych). 
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JULIA BOCHAT KL.1F 

Mam na imię Julia. 

Jestem uczennicą klasy 1F oraz jedną z osób kandydujących na stanowisko przewodniczącego 

szkoły. Chciałabym aby każdy uczeń mógł realizować swoje pomysły na różnego rodzaju       

działania prowadzone w szkole oraz przez szkołę. Właśnie dlatego pomyślałam o skrzynce      

inicjatyw jako o punkcie mojego programu wyborczego.  Jednym z moich zainteresowań jest 

teatr z którym miałam do czynienia już od 3 klasy szkoły podstawowej.  Jak wielu innych 

uczniów i uczennic Kopernika chciałam dołączyć do koła teatralnego "Niby nic" , jednakże         

z tego co wiem w pierwszym semestrze zajęcia nie będą się odbywać. Ja jednak zrobię wszystko 

żeby te zajęcia przywrócić.  Jednak pomysłem na którego realizacji zależy mi najbardziej jest 

znalezienie sponsora dla sklepiku szkolnego co wpłynęłoby na obniżenie cen produktów w nim 

sprzedawanych. Te oraz inne działania zamieszczone są również poniżej w  moim programie 

wyborczym. 

Program wyborczy: 

1. Skrzynka inicjatyw 

2. Koło teatralne 

3. Znalezienie sponsora dla sklepiku szkolnego 

4. Kiermasz bożonarodzeniowy 

 

MICHAŁ KNAPIK KL.2F 
 
Nazywam się Michał Knapik i jestem uczniem klasy II F. 

Moje zainteresowania to Historia średniowiecza i nowożytności oraz szeroko rozumiana fanta-

styka. 

 

Moimi postulatami wyborczymi są 

 

Utworzenie skrzynki pomysłów oraz skrzynki skarg i zażaleń, w których uczniowie będą mogli 

wyrażać swoją opinię dotyczącą pracy samorządu oraz przedstawiać pomysły na nowe projekty. 

 

Zorganizowanie dni profilowych (Historycznego, biologicznego itd.) w czym liczę na poparcie 

samorządów klasowych. 

 

Podtrzymanie tradycji nocy w liceum (na której poprowadzę sesję RPG dla publiczności). 
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Zorganizowanie Dni Fantastyki pod koniec roku. 

 

 

Mam również wiele innych projektów, które przybliżę podczas trwania debaty. 

 

JULIA SKÓRZYBUT KL.2G 

Nazywam się Julia Skórzybut i jestem w klasie IIG. Moją pasją są podróże co ściśle wiąże się z 

profilem, który wybrałam. Jestem postrzegana jako osoba energiczna i kreatywna co z pewnością 

przełoży się na działanie w samorządzie uczniowskim. Uważam, że szkoła to przede wszystkim 

uczniowie dlatego powinniśmy mieć większy wpływ na to co organizuje samorząd.        Swój 

program opieram na pomysłach, które umilą wam życie, a nie zmuszą do brania udziału              

w            nieatrakcyjnych przedsięwzięciach. 

- Chciałabym nagrodzić uczniów ze 100 % frekwencją w miesiącu podarowując im dodatkowe nie-

przygotowanie  

- Aby umilić czas spędzony w szkole zorganizujmy tematyczny radiowęzeł, który wprowadzi nas  

w klimat muzyki filmowej lub lat 70-tych. 

-Poznajmy swoje pasje, czyli zakładanie kółek zainteresowań, na których członkowie będą mogli 

organizować wspólne projekty. 

-Organizacja koncertów przy współpracy z uzdolnionymi uczniami, które możemy połączyć z 

akcjami charytatywnymi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*za treść programów wyborczych odpowiadają kandydaci  

 


