MICHAŁ ZAJĄC 2B
Nazywam się Michał Zając i jestem uczniem klasy drugiej B. Moja przygoda z VILO zaczęła
się już 4 lata temu, czyli całkiem dawno. Przez ten czas wiele się zmieniło, a jeszcze więcej
wydarzyło, jednak doskonale pamiętam moje pierwsze lata spędzone w szkole. Początek nie
był najprostszy, aczkolwiek z biegiem czasu wszystko zaczęło się układać. Poznałem
wspaniałych przyjaciół, dzięki którym dotarłem aż tutaj i kandyduję na przewodniczącego SU.
Gdyby ktoś pięć lat temu powiedział mi, że to wszystko tak się skończy, zdecydowanie bym
mu nie uwierzył. A jednak cuda się zdarzają. Skoro już tutaj jestem, postanowiłem sobie, że
zrobię coś, co być może umili wam resztę czasu, jaki spędzicie w naszej szkole. Z tego
względu, iż mamy masę wspaniałych osób, których czasami nie sposób samodzielnie
poznać, chciałbym się skupić na integracji międzyklasowej, poprzez szereg licznych
wydarzeń, które zamieszczone są w moim planie wyborczym.
Myślę, że w tym miejscu warto byłoby wam przybliżyć, jaką jestem osobą, bo jest to dosyć
istotne. Postrzegam się jako miłego człowieka, który lubi wszelakie wyzwania. Często
stawiam sobie cele, które, mimo różnych przeciwności losu, staram się zawsze realizować.
Nie mam problemu z występowaniem na scenie, przemawianiem, mogę wręcz powiedzieć, iż
kręcą mnie takie rzeczy. Wiele razy robiłem coś podobnego, biorąc udział w różnych
przeglądach teatralnych czy też krasomówczych. To wszystko sprawiło, że nie boję się
nawiązywać kontaktów z ludźmi, staram się być otwarty na innych. Jestem także osobą
empatyczną i w miarę moich możliwości zawsze próbuję przyjść każdemu z pomocą.
Ponadto zwracam uwagę na wiele rzeczy, które dzieją się dookoła mnie, co sprawia, iż
wymyślam masę ciekawych pomysłów, które sprawdzają się w różnych sytuacjach. Co
więcej, charyzma, zamykająca tabelę z moimi statystykami, także jest na wysokim, poziomie
tak samo, jak moje umiejętności logistyczne.
Przez te cztery lata, od kiedy stałem się częścią tej społeczności, jaką tworzą uczniowie,
dowiedziałem się o niej niejednej rzeczy, dlatego, czerpiąc siłę z nabytego przeze mnie
doświadczenia, chciałbym wzbudzić w Was, uczniach VILO zaufanie. Mam nadzieję, że uda
mi się tego dokonać i zdobędę Wasze głosy. Z pewnością każdy z kandydatów na
stanowisko przewodniczącego SU godnie chcę reprezentować naszą szkołę, jednak
postaram się was przekonać, dlaczego to właśnie ja powinienem zostać przewodniczącym.
Wierzę, iż Samorząd sprawi, by ten rok szkolny, mimo sytuacji związanej z pandemią był,
wystarczająco interesujący.
Więcej dowiecie się o moim pomyśle na VILO podczas debaty i rozmów na korytarzu. Do
zobaczenia!

Plan wyborczy
W miarę możliwości, na tyle na ile pozwoli nam obecna sytuacja związana z
pandemią COVID-19, chciałbym skupić się na integracji międzyklasowej

•

Wprowadzenie klubów zainteresowań, podobnych do tych w zagranicznych szkołach,
funkcjonujących w dużej mierze online - na fb lub discordzie. Miałyby one na celu
integrację i rozwój zainteresowań uczniów. Każdy klub miałby swojego prezesa i
docelowo działał we własnym zakresie.

•

Założenie szkolnego serwera na platformie discord. Służyłby on do zdalnej integracji
międzyklasowej.

•

Wprowadzenie dnia kuchni świata - każda klasa losowała by kraj, a następnie w miarę
możliwości tworzyła stoisko z rodzimym.jedzeniem danego narodu. Tak jak zawsze dla
najlepszych klas przewidziane byłyby nagrody. (Jeżeli obecna sytuacja nam na to pozwoli.)

•

Wprowadzenie wieczorów/maratonów filmowych (np. raz na dwa miesiące, jeżeli
zainteresowanie było by duże to nawet co miesiąc.)

•

Szkolny turniej w League of Legends, a w miarę możliwości i odzewu innych placówek,
stworzenie amatorskiej ligę międzyszkolnej w League of legends.

•

Zakup “piłkarzyków” i wspólne granie w planszówki, turniej w gry planszowe (przy
współpracy z świetlicą.)
Święta wielkanocne – poszukiwanie Zajączka na terenie szkoły.

•
•

Organizacja dni, w których uczniowie mogliby przebierać się za różne postaci związane z
danym tematem.

•

Dalszy rozwój artystycznej część Vilo poprzez tworzenie wernisaży sztuki tak jak to
odbywało się w zeszłym roku.

•

Dodanie szkole zieleni - konkurs najładniejszą, zieloną salę. Dodatkowo posadzenie kwiatów
na terenie szkoły.

•

Ożywienie wystroju dawnego menadżera gablotami z różnymi pracami, obrazami.

•

Całoroczna poczta szkolna

•

W miarę możliwości i warunków sanitarnych, organizacja balu maskowego.

•

Stworzenie “wielkiej księgi VILO” , w której każdy mógłby zostawić coś po sobie,
zapisać jakiś cytat/przemyślenie/zostawić zdjęcie.

•

Strefa ciszy – Zagospodarowanie jednej z pustych sal w managerze, wyłożenie jej
ścian gąbką i postawienie kilku leżaków. (W miarę możliwości i zgody dyrekcji)

•

W miarę możliwości i warunków sanitarnych, kontynuacja poprzednich eventów, które miały
miejsce w naszej szkole jak: dzień chłopaka, andrzejki, walentynki, dzień kobiet, dyskoteki
itp.

•

Druga edycja Vilconu (eventu stworzonego przez Jakuba Jarczewskiego.)

Serwer w terrarii

