
Statut Szkolnego Klubu 
Integracji Europejskiej „EUROPEJCZYK”
przy Publicznej Szkole Podstawowej im.
Stanisława Mikołajczyka w Rączkach.

I. Postanowienie ogólne. 

1. Szkolny Klub Integracji Europejskiej jest ośrodkiem działań uczniów, 
nauczycieli i środowiska.

2. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.

3. Klub wychodzi z propozycją współdziałania ze środowiskiem w celu upowszechniania wiedzy o 
Europie.

4. Klub zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej w Rączkach i udostępnia wymianę poglądów 
osobom zainteresowanym.

5. Klub prowadzony jest przez jednego opiekuna przy współpracy Dyrektora Szkoły i nauczycieli 
innych przedmiotów.

II. Cele Klubu.

1. Przygotowanie uczniów do życia w naszej, zjednoczonej Europie.

2. Tworzenie i kształtowanie w najbliższym środowisku „świadomości europejskiej”.

3. Upowszechnianie wiedzy o Europie, wśród członków Klubu i społeczności szkoły.

4. Współpraca z innymi szkołami naszej gminy i powiatu.

5. Promowanie szkoły, gminy, powiatu, regionu objętych współpracą z naszym Klubem. 

6. Łączenie działalności Klubu z programem szkolnym.

7. Tworzenie i promowanie inicjatyw edukacyjnych w zakresie edukacji europejskiej. 

8. Organizowanie wzajemnego współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców w celu 
kultywowania obywatelstwa europejskiego.

9. Tworzenie punktu informacyjnego o Europie, jej kulturze, religii, zwyczajach, polityce i 
położeniu geograficznym krajów należących do Unii Europejskiej oraz krajów Europy Wschodniej 
ubiegających się o członkostwo w Unii.

10. Upowszechnianie pozalekcyjnych i pozaszkolnych form kształcenia w zakresie wiedzy o Unii 
Europejskiej.

11. Promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego – tradycje, zwyczaje, obrzędy.

12. Promowanie kultury chrześcijańskiej oraz jej znaczenia w dziejach Polski i Europy. 

13. Rozwijanie w wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za pokój, bezpieczeństwo, obronę 



praw człowieka, ochronę środowiska oraz spuściznę kulturową.

14. Współdziałanie z organizacjami, fundacjami, które statutowo wspierają i finansują działalność 
klubów europejskich.

15. Nawiązanie współpracy ze szkolnymi klubami europejskimi w Polsce.

16. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu.

III. Formy realizacji celów.

1. Stworzenie bazy – pomieszczeń oraz gabloty w celu przekazywania informacji o działalności 
Klubu dla społeczności szkolnej.

2. Prowadzenie Kroniki działalności Klubu oraz zamieszczanie aktualnych informacji w gazetce 
szkolnej „NASZE ECHO”. 

3. Zaistnienie na lokalnym rynku poprzez nawiązanie współpracy z prasą lokalną.

4. Współpraca ze Szklonym Klubem Integracji Europejskiej przy Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy .

5. Nawiązanie współpracy z ambasadami państw unijnych.

6. Zachęcanie nauczycieli, uczniów i rodziców do nauki języków obcych.

7. Organizowanie szkoleń i przygotowywanie odpowiednich materiałów.

8. Przygotowywanie albumów, przedstawień i wystaw tematycznych.

9. Prowadzenie „targów europejskich” o charakterze wystawienniczym z prezentacją osiągnięć 
poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

10. Organizowanie „Dni Europejskich” w szkole poświęconych krajom członkowskim Wspólnoty 
Europejskiej.

11. Organizowanie konkursów plastycznych i konkursów wiedzy o Unii Europejskiej.

12. Organizowanie wycieczek do innych klubów.

IV. Prawa i obowiązki członków.

1. Klub zostaje oficjalnie otwarty na pierwszym spotkaniu inauguracyjnym osób zainteresowanych 
przynależnością do Klubu.

2. Członkowie są zainteresowani celami i zadaniami swego Klubu.

3. Członkowie dokonują wyboru władz: prezesa, sekretarza, skarbnika i rzecznika Rady Klub.

4. Dokonują wyboru składu redakcyjnego miesięcznika „ EURO SZKOŁA”, który będzie 
współpracował ze szkolną gazetką „NASZE ECHO”.

5. Członkowie mają prawo zgłaszać wnioski, propozycje i opinie w sprawie działalności Klubu. 


