
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Szkolny Klub Europejski nosi nazwę „Europejska Jedynka” i działa w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. 

2. Został założony dnia 3.10.2003 r. i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły oraz Radę 

Pedagogiczną dnia 27.10.2003 r. 

3. Klub posiada motto: „Jestem Polakiem, obywatelem Europy” 

4. Klub posiada logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cele i założenia ogólne: 

 

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu historii Europy i uzmysławianie konieczności 

tworzenia bezpiecznego kontynentu zamieszkałego przez ludzi tolerancyjnych            

i solidarnych. 

2. Poszerzanie wiedzy o państwach Europy, ich geografii, historii, tradycji, kulturze            

i wzajemnych stosunkach. 

3. Wspieranie integracji Polski z Unią Europejską poprzez przedstawianie korzyści 

płynących z członkostwa w Unii. 

4. Kształtowanie wśród uczniów postawy „Obywatela Europy” poprzez: 

 wytwarzanie poczucia odpowiedzialności za pokój; 

 prawidłowy rozwój społeczeństw; 

 ochronę środowiska naturalnego; 

 ochronę dziedzictwa kulturowego; 

 poszerzanie horyzontów myślowych (uświadomienie konieczności nauki 

języków obcych). 

 

 

 



III. Realizacja celów: 

 

1. Organizowanie spotkań i zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktycznym                  

i twórczym. 

2. Zbieranie dokumentów mówiących o prawach i zasadach panujących w Europie. 

3. Prezentowanie kultury i życia publicznego w państwach europejskich. 

4. Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach, wykładach, konkursach, festynach, 

debatach, imprezach, wycieczkach, których celem jest upowszechnianie idei 

zjednoczonej Europy. 

5. Doroczne prezentacje działalności Klubu i obchody Dnia Unii Europejskiej. 

6. Przygotowanie i dystrybucja własnych materiałów informacyjnych i promocyjnych, 

związanych z celami działalności klubu. 

7. Współpraca z instytucjami pozarządowymi, władzą lokalną oraz władzami 

oświatowymi, zajmującymi się problematyką europejską.  

8. Współpraca z innymi klubami europejskimi w kraju i za granicą. 

 

 

IV. Członkostwo: 

 

1. Klub zrzesza uczniów szkoły na zasadach dobrowolnego członkostwa. 

2. Członkiem może zostać każda osoba, która zapoznała się ze Statutem Klubu                    

i złożyła deklarację członkowską. 

3. Uczniom i osobom, które nie mają uprawnień do zrzeszania się w klubie, a które 

szczególnie zasłużyły się w propagowaniu działalności klubu, dyrektor wraz                      

z zarządem klubu może nadać członkostwo honorowe. 

4. Wszyscy członkowie klubu otrzymują legitymacje klubowe. 

 

 

V. Prawa i obowiązki członków: 

 

1. Członek Klubu ma prawo: 

 wybierać i być wybieranym do władz Klubu; 

 nosić znaczek Klubu i posługiwać się jego legitymacją; 

 zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu; 

 



 korzystać z materiałów i pomocy Klubu; 

 brać udział w imprezach organizowanych przez Klub. 

 

2. Członek Klubu jest zobowiązany: 

 przestrzegać postanowień Regulaminu Klubu; 

 aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu; 

 godnie reprezentować Klub; 

 regularnie opłacać składki klubowe. 

 

3.  Utrata członkostwa Klubu następuje w razie: 

 dobrowolnego wystąpienia. 

 

 

VI. Władze Szkolnego Klubu Europejskiego: 

 

1. W skład Zarządu Klubu wchodzą: 

 założyciele Klubu – nauczyciele: Izabela Weichbrodt, Aneta Kopejkin, 

 Prezes Klubu, wybrany ze społeczności uczniowskiej większością głosów, 

poprzez ogólne głosowanie członków, 

 specjalista od spraw reklamy (public relation), 

 sekretarz, 

 skarbnik. 

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

3. Zarząd Klubu wybierany jest w głosowaniu jawnym. 

4. Zadania Zarządu: 

 reprezentowanie Klubu w szkole i poza nią, 

 kierowanie działalnością Klubu. 

5. Finanse Klubu – składki okolicznościowe. 

6. Zarząd Klubu odpowiedzialny jest za ogólny rozwój Klubu „Europejska Jedynka”. 

 

 

 

 


