STATUT
Szkolnego Klubu Europejskiego
przy II Liceum Ogólnokształcącym
im. Piotra Firleja w Lubartowie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Szkolny Klub Europejski działa przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja
w Lubartowie.
§ 2.
Opiekunami Klubu są nauczyciele Liceum: Joanna Małyska, Konrad Pcian, Anna
Przybysławska, Teresa Rojek.
§ 3.
Siedzibą Klubu jest sala 103 w II Liceum Ogólnokształcącym.
§ 4.
Szkolny Klub Europejski działa na zasadzie koła zainteresowań.

Rozdział II
Cele i zadania Szkolnego Klubu Europejskiego
§ 1.
Podstawowymi celami działania Klubu są:
1. budowanie świadomości europejskiej wśród uczniów Liceum
2. popularyzowanie idei integracji europejskiej
3. analizowanie pozytywnych i negatywnych stron przystąpienia Polski do UE
4. propagowanie wśród uczniów Liceum wiedzy o Europie, kraju ojczystym, regionie
i wspólnym dziedzictwie kulturowym
5. popularyzowanie wiedzy o instytucjach europejskich i krajach członkowskich UE
6. rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka,
ochronę środowiska i bezpieczeństwo wszystkich narodów.
§ 2.
Cele statutowe Klub realizuje poprzez następujące zadania:
1. gromadzenie aktualnych informacji o Unii Europejskiej i całej Europie w formie
gazetek

2.
3.
4.
5.
6.
7.

organizowanie spotkań informacyjnych
opracowanie i bieżąca aktualizacja witryny europejskiej
zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o UE
uczestnictwo w różnorodnych imprezach o tematyce europejskiej
współpraca z organizacjami zajmującymi się integracją europejską
nawiązywanie współpracy z innymi klubami europejskimi.

Rozdział III
Zasady członkowstwa
§ 1.
Członkiem Szkolnego Klubu Europejskiego może
Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.

zostać

każdy

uczeń

§ 2.
Wszyscy członkowie Klubu działają w Klubie na równych prawach.
§ 3.
Każdy członek Klubu ma prawo do:
1. uczestniczenia w pracach i posiedzeniach Klubu
2. zgłaszania swoich uwag związanych z działalnością Klubu.
§ 4.
Każdy członek Klubu ma obowiązek:
3. wspierania działań Klubu
4. przestrzegania zasad obowiązujących w Klubie.
§ 5.
Członkowstwo w Klubie wygasa po opuszczeniu Klubu.
§ 6.
Za ogólny rozwój Klubu odpowiedzialni są opiekunowie Klubu i zarząd Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu
§ 1.
Władzami Szkolnego Klubu Europejskiego są:
1. Walne Zgromadzenie, które tworzą wszyscy członkowie Klubu

Liceum

2. Zarząd Klubu, w którego skład wchodzą:
a) prezes,
b) wiceprezes,
c) sekretarz,
d) dwóch członków.
§ 2.
Zarząd Klubu wybierany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów na kadencję
x.
§3.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Klubu,
2. kierowanie bieżąca działalnością Klubu.
§4.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie Statutu i Programu Klubu,
2. uchwalanie planu pracy Klubu na dany rok szkolny,
3. uchwalanie zmian Statutu i Programu,
4. opiniowanie realizacji projektów i pracy Zarządu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe.
§ 1.

Statut został opracowany przez członków i opiekunów Klubu na pierwszym spotkaniu
informacyjnym w dniu x i uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu x.
§ 2.
Statut obowiązuje członków i opiekunów Klubu od dnia zatwierdzenia przez Dyrekcję i Radę
Pedagogiczną II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.

