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1. Szkolny Klub Europejski przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie 

jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem uczniów mającym na celu rozwijanie                                

i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu poczucia 

wspólnoty europejskiej, wytwarzanie atmosfery szacunku do tradycji narodowej oraz 

przyczynianie się do pogłębienia wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej. 

2. Klub działa zgodnie z artykułem 58.1 Konstytucji RP i ustawą o stowarzyszeniach z 7 

kwietnia 1989 roku. 

3. Siedziba Klubu mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w sali nr 6. 

4. Klub nosi nazwę “EUROENTUZJASTA”. 

5. Klub posiada motto – słowa P.H. Spaak: Prawdziwym Europejczykiem jest ten, kto się 

nigdy nie zniechęca. 

6. Klub działa z inicjatywy młodzieży szkolnej. 

7. Klub powołuje się na czas nieokreślony. 

8. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

9. Klub może współpracować z innymi organizacjami oraz być członkiem innych 

organizacji krajowych i zagranicznych, których cele są zbieżne z celami działania Klubu. 

10. Opiekunami Klubu są nauczyciele SOSW w Skawinie: Agnieszka Zybek i Wioletta Wójcik. 

 

1. Zdobywanie, upowszechnianie wiedzy o Europie. 

2. Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej. 

3. Popularyzacja wiedzy na temat własnego kraju, najbliższego regionu. 

4. Propagowanie korzyści z integracji Polski z Unią Europejską. 

5. Integrowanie społeczności szkolnej wokół zagadnień europejskich. 

6. Kształtowanie świadomości europejskiej, upowszechnienie wiedzy o tradycjach                       

i kulturze innych narodów. 

7. Szerzenie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodów. 

8. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności - zwłaszcza za pokój, obronę praw człowieka 

oraz ochronę dziedzictwa kulturalnego. 

9. Kształtowanie aktywnych, twórczych postaw wśród członków Klubu. 
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1. Organizowanie spotkań o charakterze dydaktycznym poświęconym krajom Europy - 

historia, kultura, geografia oraz Unii Europejskiej.  

2. Gromadzenie materiałów dotyczących regionu, Polski oraz państw UE. 

3. Prowadzenie kampanii informacyjnej związanej z działalnością Klubu – plakaty, 

spotkania, wystawy, gazetki ścienne oraz artykuły na stronie internetowej szkoły. 

4. Przygotowanie i udział w konkursach dotyczących wiedzy o Europie i Polsce. 

5. Korespondencja z młodzieżą z innych krajów europejskich. 

6. Współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej oraz Skawińskim 

Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast. 

7. Organizacja „Dnia Europejskiego” w szkole oraz „Balu Europejczyka”. 

8. Pozyskiwanie środków na działalność Klubu. 

9. Współpraca z miastami partnerskimi miasta Skawina (w zakresie edukacji). 

10. Organizowanie wydarzeń kulturalnych z udziałem zaproszonych gości, a także 

okolicznościowych spotkań w klubie. 

 

1. Członkami Klubu mogą być: 

- uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie, 

- rodzice, 

- przyjaciele Ośrodka. 

2. Członkowie dzielą się na: 

- zwyczajnych, 

- wspierających, 

- honorowych. 

a) członkiem zwyczajnym może być każdy uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego, który wyrazi wolę przystąpienia do Klubu oraz znajomość celów          

i podstawowych zasad jego działalności. Po miesięcznym okresie próbnym 

opiekunowie Klubu wyrażą decyzję w sprawie przyjęcia członka. Członkowie Klubu 
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zobowiązani są do złożenia wypełnionej karty członkowskiej, zawierającej pisemną 

zgodę rodziców; 

b) członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna niosąca Klubowi 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną; 

c) honorowym członkiem Klubu Europejskiego może zostać osoba fizyczna lub prawna, 

która ma szczególny wkład w jego działalność. Decyzję o nadaniu tytułu HCKE 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu Europejskiego; 

d) członkom honorowym i wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo 

wyborcze. 

3. Członkami Klubu mogą być osoby, które: 

a) chcą poświęcać swój czas na pracę w Klubie, 

b) są zainteresowane celami, jakie Klub ma realizować, 

c) chcą dowiedzieć się nowych, ciekawych rzeczy, 

d) dbają o dobre imię Klubu, 

e) regularnie będą uczestniczyć w spotkaniach Klubu – trzy nieusprawiedliwione 

nieobecności wykluczają z członkostwa w Klubie. 

4. Utrata członkostwa następuje: 

a) na pisemny wniosek członka Klubu; 

b) w sytuacji nieprzestrzegania Statutu lub złamania regulaminu szkolnego – decyzję                      

o pozbawieniu członkostwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu 

zwykłą większością głosów; 

c) w sytuacji trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na spotkaniach Klubu. 

5.    Członkowie mają prawo do: 

a) uczestniczenia w spotkaniach, seminariach i imprezach kulturalnych 

organizowanych przez Klub; 

b) zgłaszania propozycji i uwag dotyczących działalności Klubu i jego członków; 

c) powoływania i kandydowania do władz Klubu;  

d) członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu, zaś 

członkowie wspierający i honorowi posiadają na WZCK jedynie głos doradczy; 

e) uczestniczenia w zebraniach Klubu i wyrażania własnego zdania. 
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1. Władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu (WZCK). 

2. W skład Walnego Zgromadzenia Członków Klubu wchodzą członkowie Klubu. WZCK  

zwoływane jest co najmniej 2 razy w roku przez Zarząd. Walne Zgromadzenie wybiera 

w drodze wyborów bezpośrednich i tajnych przewodniczącego, wiceprzewodniczącego      

i sekretarza. 

3. Uprawnienia WZCK: 

a) zmiana Statutu (większością 2/3 głosów); 

b) powoływanie i odwoływanie Zarządu w drodze wyborów bezpośrednich i tajnych; 

c) przyjęcie bądź odrzucenie sprawozdania Zarządu;  

d) pozbawienie członkostwa Klubu (zwykłą większością głosów); 

e) nadawanie tytułu Członka Wspierającego i Honorowego; 

f) uchwalanie harmonogramu prac Klubu  

4. Organem zarządzającym WZCK jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzą: nauczyciele – 

opiekunowie Klubu oraz prezes, wiceprezes i sekretarz –  wybierani spośród członków 

zwyczajnych Klubu. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Odwołanie członka Zarządu może 

nastąpić w przypadku nie wywiązywania się z powierzonych obowiązków bądź na 

pisemny wniosek zainteresowanego. 

5. Nadzór nad działalnością Klubu – prowadzą opiekunowie Klubu. Do ich zadań należy: 

a) odpowiedzialność przed władzami szkoły za działalność Klubu jak i mienie 

powierzone na potrzeby Klubu; 

b) sporządzenie ramowego planu działalności Klubu i wytyczenie jego podstawowych 

celów; 

c) łączność pomiędzy Klubem a dyrektorem szkoły; 

d) nadzór merytoryczny nad pracami Klubu.  

 

1. Dokumentem potwierdzającym członkostwo w Klubie jest Karta Członkowska. 

2. Klub rozpoczyna działalność z dniem 14 września 2012 r. 

3. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach 

przewidzianych w przepisach prawa. 


