
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Europejskiego „Euroludek” 

w roku szkolnym 2013/2014 

  
W bieżącym roku szkolnym tematem przewodnim pracy Szkolnego Klubu Europejskiego było „10 lat 

Polski w Unii Europejskiej”.  

Z tej też okazji Klub zorganizował dla uczniów naszej szkoły zajęcia klubowe, konkursy oraz 

opracował materiały informacyjno- edukacyjne poświęcone 8 wybranym województwom Polski. 

Celem podejmowanych działań było rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów poprzez 

zdobywanie i szerzenie informacji o województwach Polski w związku z 10. rocznicą przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. 

  

Wyżej wymienione cele realizowane były głównie poprzez:  

 

Prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej pod hasłem „10. rocznica członkostwa Polski w 

Unii Europejskiej” w ramach której: 

1. Prowadzono zajęcia dla członków Klubu Europejskiego n/t przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, korzyści wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Otwartych 

Funduszy Europejskich oraz na temat 8 wybranych województw Polski i miast wojewódzkich 

2. Opracowano materiały informacyjno- edukacyjne dla uczniów szkoły, poświęcone 8 wybranym 

województwom Polski w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, które stanowiły 

źródło wiedzy dla uczniów przygotowujących się do szkolnych konkursów wiedzy, 

organizowanych przez SKE w 2 półroczu bieżącego roku szkolnego. 

3. Zamieszczono opracowane materiały na stronie internetowej szkoły w zakładce: Klub 

Europejski.  

4. Opracowano regulaminy i przeprowadzono 5 konkursów związanych z  

10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: 

- dla uczniów klas 1 - 3 SP przeprowadzony został konkurs plastyczny na wykonanie planszy: 

„Polska krajem Członkowskim Unii Europejskiej” (I półrocze) 

- dla uczniów klas 4 - 6 SP przeprowadzony został konkurs na wykonanie albumów 

prezentujących 8 województw Polski (I półrocze) 

- dla uczniów klas I-III Gimnazjum przeprowadzony został konkurs na wykonanie prezentacji 

multimedialnej „Polska krajem Członkowskim Unii Europejskiej”  

(II półrocze) 

- dla uczniów klas 4 – 6 i SP oraz dla uczniów klas I – III G przeprowadzony został konkurs wiedzy 

„Polska krajem członkowskim Unii Europejskiej” w dwóch kategoriach wiekowych (II 

półrocze)  

- dla uczniów klas 1-3 SP; 4-6 SP i I – III G odbył się konkurs : „Pokaz mody europejskiej” (II 

półrocze)  



 

5. Zorganizowano Dzień Europejski z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. 

6. Prowadzono gazetkę ścienną Klubu Europejskiego z materiałami prezentującymi ciekawostki 

o województwach Polski i ich najciekawszych zakątkach i zabytkach. 

7. Prowadzono akcję informacyjną dla uczniów szkoły i ich rodziców na temat imprez, akcji 

i konkursów zewnętrznych, organizowanych przez instytucje rządowe i pozarządowe, związanych z 

obchodami 10. rocznicy przystąpienia Polski do UE - zamieszczając informacje m. in.: na szkolnej 

stronie internetowej szkoły w aktualnościach.(zaproszenie do udziału w akcjach i imprezach 

organizowanych w regionie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz do udziału w 

Eurogrze) 

Ponadto: 

8. Zorganizowano apel szkolny „Europejskie Walentynki”, którego tematem przewodnim były 

tradycje walentynkowe w krajach europejskich 

9. Prowadzono kronikę działalności Szkolnego Klubu Europejskiego na szkolnej stronie 

internetowej szkoły w zakładce Klub Europejski – Wydarzenia  

10. Rozwijano wiedzę członków klubu poprzez gry i zabawy związane z UE  
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