
 

 

Julia Leśniowska klasa 2d – kandydatka na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego 

 

Cześć! Mam na imię Julia i mam 16 lat. Chodzę do 2 klasy mat-geo. Na co dzień bardzo lubię rozwijać 
swoje hobby. Głównie interesuję się śpiewem, grą na gitarze, rysunkiem oraz sportem. Jednak największą 
uwagę poświęcam śpiewaniu. Jest to czynność, która towarzyszy mi od dziecka. Kocham to robić, ponieważ 
dzięki temu rozwijam swoją pasję oraz trenuje pamięć i dbam o zdrowie. Interesuje się również językiem 
angielskim, głównie w tekstach piosenek. Jestem osobą otwartą na relacje, która uwielbia kontakt z ludźmi. 
Lubię pracować w grupie, a praca z innymi bardzo mnie rozwesela i umila mi czas.  

 

Program wyborczy: 

Nasza szkoła przez wiele lat wprowadzała różnego rodzaju święta oraz obyczaje. Poprzednie samorządy 

świetnie sprawiły się w swojej roli. (Mam kilka pomysłów, które uważam że mogą przypaść Wam do gustu, 

zainteresować Was. 

 

Główne założenia programu wyborczego; 

1. Wprowadzenie „Czerwonych skrzynek” (Red boxes) w toalecie damskiej, które zawierałyby specjalne 

kobiece artykuły, 

2.  Skarbonki klasowe ,,Wolny grosik” (Free penny). Akcja polegałaby na tym aby każda klasa otrzymała 

swoją skarbonkę. Ową skarbonkę można dobrowolnie zasilać każdą kwotą, która w naszym portfelu 

byłaby „wolnym grosikiem”. W taki sposób zgromadzone środki trafiałyby do jednej puli, która z kolei 

trafiałaby do wybranej osoby, fundacji jako wsparcie naszej szkoły dla szczytnego celu 

charytatywnego. Od stycznia wszystkie klasy mogłyby składać propozycje osób bądź fundacji, której 

zgromadzone w ciągu roku środki zostaną przekazane przed zakończeniem roku szkolnego, 

3. ,,Wolne weekendy”  (Free weekend). W ciągu roku szkolnego większość naszego czasu jest 

konsumowana na kształcenie się oraz inne dodatkowe edukacyjne zajęcia. Często bywa tak, że czas, 

który powinien być wolny, poświęcamy na naukę. Jako przewodnicząca dołożę wszelkich starań aby 

przynajmniej 2 weekendy w miesiącu zostały wyłączone z zadań domowych,  

4. Różnego rodzaju święta/dni tematyczne (School events). Na przykład święto czekolady, światowy dzień 

sztuki, dzień tańca.  

 


