1. Aktywizacja samorządów klasowych – reprezentanci każdej z klas to osoby odpowiedzialne i
chętne do współpracy. Chcielibyśmy częściej sięgać po ich pomoc i radę, stawiając na pierwszym
miejscu dialog z uczniami, żeby Argentum było partią dla każdego.
2. Usystematyzowanie kiermaszy ciast – w poprzedniej kadencji Re:forma wprowadziła system
nagradzania aktywnych ludzi wejściówkami VIP na PMT. System zadziałał, ale chcemy, by był bardziej
przejrzysty – zapewni to organizacja kiermaszy raz na miesiąc i co jakiś czas kiermaszy specjalnych.
Urozmaici to życie szkoły, ale również da stałe źródło dochodów samorządu.
3. Reaktywacja Nocy Filmowych – kiedyś był to element szkolnej tradycji, z której niestety
zrezygnowano. Dzięki doświadczeniom z pracy na rzecz szkoły w ubiegłych latach możemy obiecać, że
pierwszą zorganizujemy jeszcze w tym roku szkolnym.
4. Potańcówki szkolne – do tej pory odbyły się dwie, obie bardzo dobrze odebrane i obie przygotowane
przez naszych członków – organizacja nie będzie więc problemem, potrzebujemy tylko Waszego
zaufania.
5. Szkolna gazetka i radiowęzeł – dwa odwieczne problemy samorządu, które mają jedno wspólne
rozwiązanie. Proponujemy Wam założenie Kuriera Władkowego – programu radiowego, który będzie
można usłyszeć na piątkowych długich przerwach. Zależnie od materiału i zainteresowania będzie się
on ukazywać co tydzień lub dwa.
6. Liga Władka i Dzień Sportu – od kilku lat rozgrywamy ligę piłki nożnej - chcemy ją oczywiście
kontynuować, ale korzystając z doświadczeń z poprzednich edycji - poprawimy jej organizację (w tym
sposób sędziowania i ustalania terminarza spotkań). Dzień Sportu jak zwykle będzie ukoronowaniem
Ligi, nie zapomnimy jednak o pozostałych uczniach - na boisku odbędzie się turniej siatkówki, do tego
planujemy zapewnić muzykę, inne konkursy sportowe oraz cień i wodę, których niestety najczęściej
brakowało.
7. Turnieje siatkówki – najbardziej popularny „zimowy” sport w naszej szkole również doczeka się
swoich turniejów. Chcemy zapewnić większą różnorodność, a jak już przy tym jesteśmy, co powiecie na
ranking sportowy klas? Przeniesiemy rywalizację od razu o stopień wyżej, żeby nieco podgrzać emocje.
8. E-sport - wielu z nas gra w CS-a, LoL-a, FIFĘ - w naszym programie i na to znajdzie się miejsce.
Turnieje gier komputerowych na pewno będą, ale wybór formuły zostawimy Wam, społeczności
władysławiackich graczy.
9. Koło Filmowe, Władek.TV i spot szkoły –chcemy zacieśnić współpracę z Kołem Filmowym, które
do tej pory pracowało głównie nad produkcjami do PMT. Władek.TV dalej będzie przygotowywać swoje
reportaże we współpracy z Samorządem, spróbujemy jednak podnieść ich jakość. A spot promujący
szkołę? Ten temat przewija się od roku – obiecujemy, że projekt zostanie zrealizowany do tegorocznego
Dnia Otwartego.
10. Szkolne akcesoria – priorytetem są teraz koszulki polo, ale zamierzamy przygotować dla Was także
kolejną serię bluz oraz gadżety – letterbagi, długopisy, pendrive’y… jeśli będziecie mieli własne pomysły,
również wyjdziemy im naprzeciw

11. Dystrybutor wody i automat z przekąskami - duża część z nas zostaje w szkole po lekcjach, a
bufet zamykany jest niestety około 14:00. Naszym pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest
wprowadzenie automatu z przekąskami oraz dystrybutora z wodą, dostępnych dla wszystkich w
dowolnym momencie.
12. Zniżki dla uczniów – niestety zniknęły, a zdajemy sobie sprawę, jak cenne były dla nas wszystkich…
czyli najwyższa pora przywrócić ten program! Na dobry początek celujemy w najbliższą okolicę, tzn.
Galerię Wileńską i kilka kawiarni i restauracji, które niemal sąsiadują z naszą szkołą.
13. Samorządy Uczniowskie Warszawy – stowarzyszenie SUW powstało w zeszłym roku i już zostało
niemal zapomniane. A szkoda, bo może nam to dać zupełnie nowe perspektywy i możliwości (na
przykład objęcie systemem zniżek dużo większego terenu czy organizację eventów w skali całej stolicy).
Chcielibyśmy zatem trochę je uaktywnić, oczywiście pod naszym przewodnictwem.
14. Promocja szkoły – skoro już mowa o naszym mieście, warto by wypromować Władka nie tylko w
rankingach. Co byście powiedzieli na organizację np. festiwalu teatralnego lub muzycznego? Tego typu
wydarzenia cieszą się ogromną popularnością w innych szkołach, rozreklamujmy więc i naszą - piękną
aulę i utalentowanych uczniów, czego chcieć więcej?
15. Przyjęcie członków opozycji – sprawdzony postulat z ubiegłych lat. Skreślanie zaangażowanych
uczniów ze względu na różnice zdań z czasu kampanii wyborczej jest zwyczajnie działaniem na
niekorzyść samorządu. Zamierzamy przyjąć w nasze szeregi przynajmniej dwoje oponentów, ale nie
wykluczamy większej liczby.
16. Niepytanie za przebranie i inne formy dni tematycznych - to już było, ale nie do końca
przemyślane - tym razem chcemy publikować informacje o tematach z większym wyprzedzeniem i
wybierać je w mniej oczywisty sposób. Liczymy na Waszą współpracę.
17. Zakładka Samorządu na stronie szkoły - chcemy rozszerzać kanały informacyjne Samorządu
poza najprostsze rozwiązania, a niedawno powstała nowa strona szkoły - warto zadbać, żeby i dla nas
znalazło się tam miejsce.
18. Przejrzyste działanie samorządu - wiemy, że Samorząd czasem może wydawać się zamkniętą
strukturą, która nie odpowiada w sumie przed nikim. Nie do końca tak to wygląda, chcielibyśmy więc
pokazać wszystkim, co tak naprawdę robimy - udostępniać dokumentację naszej pracy i wszystkie
dokumenty, a także pozostawić coś dla następnych Samorządów.
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