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„EUROIDEA” 

 

 



2 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

 

 

1. Klub działa pod nazwą „Euroidea”. 

2. Klub posiada motto: „Prawdziwym Europejczykiem jest ten, 

    kto się nigdy nie zniechęca”. P. H. Spaak 

3. Siedziba Klubu to sala numer 46 w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II   

w Łobżenicy. 

4. Klub działa przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II   w Łobżenicy. 

5. Opiekunami Klubu są: mgr Iwona Rybarczyk i Karolina Bąk. 

6. Klub powołuje się na czas nieokreślony. 

7. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

8. Klub posiada regulamin dla członków klubu oraz plan pracy. 

9. Każdy członek Klubu jest realizatorem postanowień i celów statutu klubu, 

jednocześnie może on wnosić propozycje jego zmiany. 

10. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.  
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Rozdział II 

Cele i zadania Klubu 

 

 
1. Cele Klubu 

 

a) cele ogólne: 

 kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez propagowanie 

wiedzy o  Europie, 

 przygotowanie młodzieży do życia i pracy w zjednoczonej Europie, 

 informowanie o procesach integracyjnych. 

 

b) cele szczegółowe: 

 pogłębianie wiedzy na temat historii, kultury państw europejskich, 

 pogłębianie wiedzy uczniów w procesach integracji, strukturach Unii 

Europejskiej, 

 rozwijanie umiejętności pozyskiwania zwolenników swoich projektów, 

 kształtowanie takich umiejętności jak komunikowanie się, współpraca, 

wyrażanie własnej opinii, 

 nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami innych narodów, 

 zbliżanie do siebie ludzi młodych: przyczynianie do integracji młodego 

pokolenia i wzajemnej tolerancji, 

 zachęcanie do nauki języków obcych, 

 zrozumienie bogactwa i różnorodności dziedzictwa kulturowego Europy, 

nasz region a Europa. 
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2. Zadania Klubu: 

 

 organizowanie wystaw, imprez kulturowych związanych z Europą, 

 organizowanie wycieczek, 

 uczestniczenie w konkursach o tematyce europejskiej, 

 prowadzenie gazetki ściennej, 

 wymiana doświadczeń z innymi Klubami Europejskimi w kraju, 

 zbieranie informacji i dokumentacji z działalności klubu, 

 współpraca z instytucjami pozaszkolnymi zajmującymi się problematyką 

europejską. 
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Rozdział 3 

Członkowie i ich prawa oraz obowiązki 
 

 

1. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który wyrazi chęć aktywnej pracy 

na rzecz klubu i jest uczniem z zachowaniem minimum dobrym. 

 

2. Każdy członek Klubu ma prawo: 

 uczestniczyć w głosowaniach, 

 zgłaszać swoje uwagi związane z działalnością klubu, 

 korzystać z pomocy klubu, 

 wybierać i być wybieranym do władz klubu. 

 

3. Członek Klubu ma obowiązek: 

 przestrzegać postanowień statutu, 

 czynnie uczestniczyć w realizacji celów klubu, 

 terminowo wywiązywać się z podjętych zobowiązań, 

 godnie reprezentować klub i swoja szkołę na zewnątrz. 

 

4.  Członek może odejść z Klubu na skutek: 

 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Prezesa i 

opiekunów klubu, 

 wykluczenia uchwałą większości członków z powodu nie przestrzegania 

postanowień statutu, regulaminu lub działania na szkodę klubu, 

 wykluczenia uchwałą większości członków za postawę niegodna członka 

klubu. 

 



6 
 

 

Rozdział 4 

Władze klubu 
 

 

1. Władzami Klubu są: 

 Zgromadzenie Ogólne wszystkich członków, 

 Zarząd Klubu, w którego skład wchodzą: Prezes, Wiceprezes, 

Sekretarz, Skarbnik, Opiekunowie Klubu. 

  

2. Kompetencje 

a. Prezesa: 

 reprezentowanie Klubu w środowisku szkolnym i lokalnym 

 kierowanie pracami Klubu 

 nadzorowanie działalności Zarządu Klubu 

 organizowanie imprez, konkursów, wystaw 

 

     b. Wiceprezesa: 

 pomoc Prezesowi w wypełnianiu obowiązków 

 organizowanie imprez, konkursów, wystaw 

 

      c. Sekretarza: 

 sporządzanie protokołów ze spotkań Klubu 

 pomoc Prezesowi i Wiceprezesowi w wypełnianiu obowiązków 

 

      d. Skarbnika: 

 prowadzenie zeszytu finansów Klubu 

 pilnowanie płatności składek miesięcznych 
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       e. Opiekuna Klubu: 

 pomoc Zarządowi w prowadzeniu Klubu 

 odpowiedzialność przed władzami szkoły za działalność Klubu, 

 sporządzenie ramowego planu działalności Klubu i wytyczenie jego 

podstawowych celów 

 łączność pomiędzy Klubem a władzami oświatowymi 

 nadzór merytoryczny nad pracami Klubu. 

 

2. Funkcje pełnione w Zarządzie są nieodpłatne. 

 

3. Najwyższą władzą Klubu jest Zgromadzenie Ogólne wszystkich członków 

Klubu. 

 

4. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością głosów (2/3 głosów) 

przy obecności większości członków (75 % obecności). 

 

5. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy: 

 ustalanie głównych kierunków działania Klubu 

 wybór Zarządu Klubu 

 uchwalenie regulaminu wewnętrznego 

 pozbawienie członkostwa 

 

6. Działalnością Klubu kierują Opiekunowie Klubu, przy pomocy Zarządu 

Klubu. 
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7. Zarząd Klubu wybierany jest na rok przez Zgromadzenie Ogólne w wyborach 

jawnych. Zgromadzenie wybiera spośród siebie także Prezesa, Wiceprezesa, 

Sekretarza i Skarbnika. 

8. Zgromadzenie Ogólne wybiera nowy Zarząd Klubu większością głosów (2/3 

głosów) przy obecności większości członków (75 % obecności). 

 

9. Dodatkowe funkcje pełnione w Klubie: 

 Kronikarz – prowadzi kronikę Klubu 

 Informatyk – jest odpowiedzialny za opracowanie i prowadzenie 

zakładki na stronie internetowej szkoły 

 Dziennikarz klubowy – pisze do szkolnej gazetki 

 Osoba odpowiedzialna za gazetkę ścienną – przygotowuje gazetki 

ścienne na temat Klubu. 
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Rozdział 5 

Finanse Klubu 
 

 

1. Składka miesięczna Klubu wynosi 3 złote. 

 

2. Składka miesięczna dotyczy wszystkich członków Klubu oraz opiekunów 

Klubu. 

 

3. Składka miesięczna jest wpłatą obowiązkową, którą należy dokonać do 20 

każdego miesiąca u Skarbnika Klubowego. 

 

4. Pieniądze ze składki są zagospodarowane na potrzeby Klubu. 
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Rozdział 6 

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu 

 

 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje 

Zgromadzenie Ogólne większością głosów , przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

 

2. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Dyrektora, Opiekunów 

Klubu i Zgromadzenia Ogólnego Klubu. 

 

3. W przypadku rozwiązania Klubu, Zgromadzenie Ogólne zadecyduje o 

przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną, która 

przeprowadzi likwidację Klubu. 

 

      

 

 


