
Informacje o sobie; 
 

Cześć! Nazywam się Piotr Jaśkowiec, mam 15 lat. Chodzę do klasy 1a (mat-fiz). 
Moją pasją jest muzyka. 
Uwielbiam grać na perkusji. Przez 
10 lat uczęszczałem do szkoły 
muzycznej w Myślenicach. Drugą 
moją wielką pasją jest nagrywanie 
różnorakich filmów, teledysków 
czy też nagrywanie muzyki. Jestem 
otwarty na ludzi i uwielbiam 
tworzyć różne ciekawe projekty z 
innymi. Już pod koniec szkoły 
podstawowej bardzo dużo 
działałem z samorządem pomimo 
pandemii i tutaj chciałbym też 
stworzyć wiele ciekawych 
projektów razem z wami! Nawet 
jeżeli pandemia znowu zmusi nas 
do nauki zdalnej... Chciałbym 
również aby każdy czuł się w 
naszej szkole jak najlepiej, dlatego 
też chętnie posłucham waszych 

pomysłów dot. Życia szkolnego, pracy samorządu i co byście chcieli zmienić lub 
dodać w szkole. 

 
 

Program; 
 

1- Prowadzenie działalności charytatywnej (zbiórki żywności dla schronisk, kiermasze 
dla potrzebujących itd.) 
2- Zorganizowanie mikołajek, poczty walentynkowej, oraz międzyszkolnej poczty 
walentynkowej, dnia dziecka oraz dnia sportu 
3- Zorganizowanie teleturniejów typu „Mam Talent”, „Jeden z dziesięciu” (w 
przypadku zdalnej nauki zorganizowanie w formie live ze szkoły) 
4- Organizacja nocy filmowych lub oglądania filmów w terenie  
5-Dodatkowy dzień lub dni bez całkowitego pytania oraz kartkówek dla wszystkich 
uczniów 
6- Mistrzostwa szkolne/międzyszkolne np. W szachach, badmintonie, tenisie 
stołowym 
7- Stworzenie radiowęzła, gazetki lub telewizji szkolnej 
8- Kontynuacja szkolnego instagrama. Założenie maila, tellonym oraz skrzynki 
problemów i sugestii dot. Działalności samorządu oraz co chcielibyście w naszej 
szkole zmienić/dodać  
9- Stworzenie licealnych bluz i gadżetów 



10- Stworzenie miejsca do wyluzowania się (z piłkarzykami, cymbergajem, fotelami 
lub sofami, lub innymi atrakcjami) 
11-Konkurs na najgrzeczniejszą/najmilszą klasę lub na najmilszą osobę  
12-Organizacja spotkania z absolwentami naszej szkoły dla tegorocznych 
maturzystów (pytania co do matury, jak się zrelaksować przed tym ważnym 
egzaminem, czy rzeczywiście jest tak strasznie...) 
13-Zorganizowanie spotkania z jakimiś sławnymi osobami (influencerzy, politycy itp.) 
 
 
Jak widzicie pomysłów jest wiele, chętnie posłucham też waszych pomysłów co 
można jeszcze zrobić ale teraz to tylko od WAS zależy czy zostaną one wykonane... 
 
 


