STATUT KLUBU EUROPEJSKIEGO " SOKRATES "
Rozdział 1 : Postanowienia ogólne
§1
1.
2.
3.
4.
5.

Klub Europejski powstał w Gimnazjum w Budzowie tel. 8740583
Klub używa nazwy "SOKRATES"
Klub posiada motto "Najtrudniejszy pierwszy krok"
Opiekunem klubu jest : mgr Anna Dobosz.
Klub zostaje ustanowiony na czas nieokreślony.

Rozdział 2. Cele i zadania Klubu
§2
1. Cele Klubu:
- informowanie młodzieży o działaniach na rzecz integracji
europejskiej;
- poszerzanie wiedzy na temat Europy ( aspekt historyczny,
kulturowy, społeczny )
- promowanie edukacji europejskiej;
- budzenie "świadomości europejskiej";
- rozwijanie u uczniów, jako młodych obywateli Europy poczucia
odpowiedzialności za pokój, jedność, obronę praw człowieka
i bezpieczeństwo wszystkich narodów;
- poznawanie historii, kultury, tradycji państw integrującej się
Europy;
- współpraca z klubami europejskimi;
§3
1. Zadania Klubu:
- organizowanie konkursów, wystaw, imprez rozrywkowych;
- prowadzenie kampanii informacyjnej ( plakaty, gazetka ścienna,
rubryka w gazetce szkolnej )
- wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi klubami europejskimi;
- gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących Europy i
regionu;

Rozdział 3. Członkowie i ich prawa i obowiązki
§4
1. Członkiem Klubu Europejskiego "SOKRATES" może zostać każdy uczeń;
§5
1. Każdy członek Klubu ma prawo:
-

korzystać z materiałów zgromadzonych przez Klub;
reprezentować Klub na zewnątrz w kontaktach z innymi szkołami;
zgłaszać wnioski i propozycje do planu pracy Klubu;
zrezygnować z członkostwa Klubu;
§6

1. Każdy członek klubu ma obowiązek:
- przestrzegać zasad panujących w Klubie;
- realizować poszczególne punkty zawarte w Statucie;
- regularnie uczęszczać na spotkania Klubu
- godnie reprezentować Klub i swoją szkołę na zewnątrz;

Rozdział 4. Władze Klubu.
§7
1. Władzami klubu jest;
- Zarząd Klubu
2. W skład Zarządu Klubu wchodzą;
- Prezes Klubu
- z-ca Prezesa
- Sekretarz, Kronikarz,
3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok
4. Kompetencje Zarządu:
- Prezes
a) reprezentuje Klub w środowisku szkolnym i lokalnym;
b) kieruje pracami Klubu;
c) nadzoruje działalność Zarządu Klubu;

- z-ca Prezesa
a) pomaga Prezesowi w wypełnianiu obowiązków;
b) odpowiada za organizowanie przez Klub imprez, konkursów;
- Sekretarz, Kronikarz
a) prowadzi kronikę Klubu;
6. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez opiekuna i Dyrekcję
Szkoły.

