
PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO „EUROPEK” DZIAŁAJĄCEGO PRZY SOSW W GRODKOWIE  

ROK SZKOLNY 2017/2018 

Szkolny Klub Europejski przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grodkowie jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Jego działalność opiera się na 

podobnych zasadach, jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Zajmuje się on, jak sama nazwa wskazuje, upowszechnianiem wiedzy o Europie. 

GŁOWNE ZADANIA I CELE  KLUBU: 

 rozwijanie wiedzy o zjednoczonej Europie – kształtowanie w uczniach poczucia jedności europejskiej, ale i tożsamości narodowej; 

 szerzenie wiedzy o:   

- Europie (geografia, historia, kultura, elementy gospodarki), 

      - instytucjach europejskich (cele działalności i forma), 

      - krajach członkowskich (wiedza na temat, jak wygląda życie w innych krajach), 

      - dziedzictwie kulturowym, 

- procesach integracyjnych w Europie;  

 uczenie dzieci i młodzieży wzajemnej tolerancji i szacunku; 

 rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego;       

 uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych i promowanych przez instytucje działające na rzecz integracji europejskiej. 

 

PLAN PRACY SKE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Lp. ZADANIA TERMIN REALIZACJI UWAGI 

I WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SKE 

1. Opracowanie planu pracy SKE. 

2. Prowadzenie cyklicznych spotkań członków Klubu. 

3. Prowadzenie „Kącika SKE”z aktualnościami Klubu oraz gazetek 

okolicznościowych. 

4. Prowadzenie Biblioteczki o tematyce europejskiej. 

5. Współpraca z organizacjami szkolnymi i nie tylko, działającymi na rzecz 

upowszechniania idei Unii Europejskiej. 

6. Przypomnienie zasad i organizacji działalności SKE w szkole 

 

Wrzesień  

Wrzesień – czerwiec 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

Cały rok szkolny  

 

Wrzesień  

 

 

Według potrzeb 



7. Promowanie idei zjednoczonej Europy wśród nauczycieli, uczniów, rodziców 

8. Przekazywanie informacji na stronę internetową szkoły.  

9. Sprawozdanie z działalności SKE.  

Cały rok szkolny 

Cały rok szkolny 

Styczeń, czerwiec   

II DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – WYKONAWCZA  

1. Ogłoszenie dla klas I- VSP  konkursu plastycznego: symbole UE: flaga, 

maskotka, waluta, hymn, paszport; dla klas VI -VII SP, II - III gimnazjum – 

mapa Unii Europejskiej (położenie państw UE); 

 

2. „ Zwiedzamy z Europkiem” – Francja – przygotowanie, prezentacja 

 

3. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (Europa) – V Szkolny 

Konkurs Wiedzy; 

 

4. Tradycje świąteczne w wybranych krajach Unii Europejskiej – plakat 

„Europejska choinka” 

 

5. „Zwiedzamy z Europkiem” – Holandia – przygotowanie, prezentacja 

 

6. „Zwiedzamy z Europkiem” – Belgia – przygotowanie, prezentacja 

 

7. Witamy się i żegnamy – zasady pozdrawiania w wybranych krajach UE 

 

8. „Zwiedzamy z Europkiem” – Austria – przygotowanie, prezentacja 

 

9. Dzień Europy - XI Szkolny Konkurs Wiedzy o UE – przygotowanie i przeprow. 

10. Ogłoszenie wyników wszystkich konkursów, podsumowanie cyklu „Zwiedzamy 

z Europkiem” 

 

Wrzesień  

Październik   

 

Listopad  

Grudzień 

 

Grudzień 

 

Styczeń   

Luty 

 

Marzec  

 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja cyklu „Zwiedzamy 

z Europkiem”  

 

III DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA  

1. Zbiórka surowców wtórnych: puszki, nakrętki. 

 

Cały rok szkolny 

 

                                                                                                                                                                                                                Opracowała: Anna Zagórska 


