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Szkoła Podstawowa nr 51 w Częstochowie 

 



I. Postanowienia ogólne 
 

1. Klub nosi nazwę „Euro – Szkoła” 
2. Szkolny Klub Europejski jest organizacją społeczną, zrzeszającą członków 

spośród nauczycieli i uczniów.  
3. Terenem działania Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 51 w Częstochowie. 
4. Klub posiada własne logo i legitymacje członkowskie. 
5. Klub powołuje się na czas nieokreślony. 

 
 
 

 

II. Cele i środki działania 
 

Celem Klubu jest: 
1. Propagowanie wśród dzieci wiedzy o Unii Europejskiej i organizacjach 

europejskich; 
2. Propagowanie idei integracji między narodami z uwzględnieniem tradycji 

polskich i szacunku dla własnej historii; 
3. Zaszczepienie idei zrozumienia i tolerancji poprzez poznawanie kultury, 

obyczajów, religii innych krajów Unii; 
4. Nawiązanie przyjacielskich kontaktów z młodymi Europejczykami; 
5. Współpraca z innymi Klubami w kraju oraz organizacjami o charakterze 

proeuropejskim; 
6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się j. angielskim w kontaktach z 

uczniami z innych krajów europejskich. 
 

Klub realizuje swoje cele przez: 
1. Zbieranie i upowszechnianie informacji o państwach Europy i prezentowanie 

ich w „kąciku Unii Europejskiej”; 
2. Prezentacje kultury oraz współczesnego wizerunku państw europejskich: 

- organizowanie wydarzeń kulturalnych, 
- organizowanie konkursów, wystaw. 

3. Wymiana korespondencji z uczniami państw europejskich; 
4. Wymiana informacji i organizowanie wizyt między klubami; 
5. Zorganizowanie spotkania z politykiem ziemi częstochowskiej w celu 

przybliŜenia tematyki związanej z UE;  
6. Kształcenie „europejskich kompetencji”, a wśród nich: 

a/ znajomość j. angielskiego: 
- korespondencja w j.angielskim,  
- organizowanie konkursów recytatorskich i muzycznych w j.angielskim, 
b/  umiejętność wykorzystania technologii informatycznej: 
- posługiwanie się pocztą elektroniczną. 

 
 
 
 
 
 



 

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki 
 

1. Członkami Klubu są uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 51 w 
Częstochowie. 

2. PrzynaleŜność do Klubu jest dobrowolna. 
3. KaŜdy członek ma prawo do: 

• czynnego wyboru do władz Klubu, 
• uczestniczenia w pracach Klubu, 
• zgłaszania wniosków i propozycji do władz Klubu, 
• posiadania legitymacji Klubu 

4. KaŜdy członek ma obowiązek przestrzegać postanowienia Statutu oraz uchwał 
władz Klubu. 

 
 
 

 
IV. Struktura organizacyjna Klubu 

 
1. Opiekę nad Klubem sprawuje nauczyciel – opiekun (nauczyciele – 

opiekunowie). 
2. Władzami Klubu są: 

• prezes, 
• wiceprezes 
• sekretarz 

3. Kadencja władz Klubu trwa rok szkolny. 
4. Do zakresu działania władz Klubu naleŜą w szczególności: 

• kierowanie działalnością Klubu, 
• opracowanie wspólnie z członkami planu pracy na bieŜący rok 

szkolny z uwzględnieniem typu szkoły i jej lokalizacji, 
• nadzorowanie działalności członków Klubu, 
• tworzenie sekcji, komisji i zespołów problemowych oraz 

powoływanie i odwoływanie ich przewodniczących, 
• podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z 

klubami krajowymi i zagranicznymi, 
• opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie wyróŜnień dla 

najbardziej aktywnych członków Klubu, 
• przyjmowanie członków oraz skreślanie ich z listy członków, 
• reprezentowanie Klubu na zewnątrz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V. Wybory władz Klubu 
 

1. Kadencja władz Klubu trwa rok szkolny. 
2. Wybory do władz Klubu odbywają się w drodze tajnego głosowania, a do 

wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niŜ połowy waŜnych głosów. 
3. Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata. 
4. Lista kandydatów jest nieograniczona. 
5. Wybór członków władz w głosowaniu tajnym następuje przez skreślenie z listy 

wyborczej nazwisk kandydatów, na których wyborca nie głosuje. 
6. Głos jest waŜny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nie skreślonych nie 

przekracza liczby miejsc mandatowych. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowały: G. Jędrzejczyk, Z. Świstak 
 


