
Sprawozdanie z realizacji 

 planu pracy  Szkolnego Klubu Europejskiego „ Euroludek”  

W roku szkolnym 2017 / 2018 
 

 

Tematem przewodnim pracy Szkolnego Klubu Europejskiego w bieżącym roku szkolnym 

było poznawanie tradycji, kultury, kuchni, strojów ludowych, ciekawostek i najciekawszych 

zabytków wybranych państw członkowskich UE. W ramach pracy Klubu organizowano dla 

uczniów naszej szkoły zajęcia klubowe oraz  konkursy, których celem było rozwijanie 

świadomości europejskiej wśród uczniów poprzez zdobywanie i szerzenie informacji  

o krajach UE. 
 

1. Prowadzenie zajęć dla członków Klubu 

Na zajęciach: 

- opracowano plan pracy SKE na rok szkolny 2017/2018 

- poznawano wybrane kraje członkowskie Unii Europejskiej: Dania, Irlandia, Wielka 

Brytania, Austria, Finlandia, Szwecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania 

- poznawano historię rozszerzeń Unii Europejskiej 

- omawiano temat „Co to jest Unia? 

- poszerzano  i utrwalano wiedzę na temat UE poprzez gry dydaktyczne „Podróżujemy  

po Europie”,  Gra Bingo oraz kolorowanki „Europa i TY.” 

- poznawano flagi krajów Unii Europejskiej  

- poznawano hymn UE „Oda do radości” 

- oglądano filmy edukacyjne o tematyce unijnej, m. in. na temat Danii  i klocków Lego 

- poznawano tradycje bożonarodzeniowe w krajach UE 

- przygotowywano regulaminy konkursów szkolnych SKE 

- tworzono prace plastyczne  

- wykonywano materiały na gazetkę SKE  

- przygotowano galerię prac konkursowych uczniów 

- opracowano regulaminy konkursów szkolnych SKE – II okres 

- poszerzano wiedzę na temat 5 krajów Unii Europejskiej, biorących udział w konkursie  

„ Europejski Ryneczek”: Litwę, Łotwę, Maltę, Portugalię i Rumunię 

- poszukiwano ciekawych informacji na temat krajów UE w Internecie 

- przygotowano gazetkę ścienną o Rumunii i Niemczech 

- przygotowano dekorację na obchody Dnia Unii Europejskiej – Europejski Ryneczek 

- prowadzono zajęcia dla członków Klubu z użyciem tabletów i laptopów 

- przygotowano i przeprowadzono dwukrotnie konkursy wewnątrzklubowe podsumowujące 

zdobytą wiedzę 

- przygotowano flagę Rumunii na pudle kartonowym 

- wykorzystywano gry zręcznościowe przy nauce państw i stolic 

 

2. Konkursy szkolne / imprezy szkolne  
 

Przeprowadzono  konkursy: 
 

a) Dla uczniów  klas 1-3 SP   szkolny konkurs  plastyczny „ Projektujemy polskiego 

Syriusza – maskotkę Unii Europejskiej” – listopad 2017 

b) Dla uczniów klas 4- 7 SP i II – III G przeprowadzono I etap całorocznego konkursu na 

wykonanie gazetki prezentującej wybrane kraje UE ( - Październik 2017 – maj 2018)  

c) Dla uczniów klas 4-7 SP szkolny konkurs na wiersz o Unii Europejskiej – marzec 

2018  

d) Dla uczniów klas II – III G szkolny konkurs na przygotowanie stoiska promującego 

wybrane kraje UE „ Europejski ryneczek” – maj 2018 podczas obchodów szkolnego 

Dnia Europejskiego 

e) Rozstrzygnięto całoroczny konkurs plastyczny dla uczniów klas 4- 7 SP i II – III G na 

wykonanie gazetki ściennej prezentującej wylosowany kraj Unii Europejskiej 



 

Imprezy szkolne: 
 

- Opracowano scenariusz „Dnia Europejskiego” i przygotowano z udziałem 

uczniów i wychowawców klas 4- 6 „Europejski Ryneczek”– maj 2018 
 

 

3. Promocja Klubu i szkoły w środowisku lokalnym / współpraca ze środowiskiem  
 

a) Udział uczniów  w lekcjach europejskich, prowadzonych przez przedstawicieli 

Europe Direct Katowice  

 

- 15 grudnia 2017 uczniowie klasy  4d, 5c, 6c SP oraz klasy 1a SP wzięli udział 

w spotkaniach z przedstawicielem Europe Direct na temat tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia, w takich krajach jak: Wielka Brytania, Portugalia, Austria, Niemcy, 

Ukraina. 

- 13 kwietnia 2018 odbyły się w naszej szkole zajęcia poprowadzone przez pana 

Michała Witasa przedstawiciela Europe Direct w Katowicach, których celem było 

zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi w państwach europejskich. W spotkaniach 

uczestniczyły klasy 3a, 5a, 6c. 

 

b) Udział uczniów w akcjach i konkursach pozaszkolnych oraz innych 

organizowanych przez organizacje europejskie m.in.: Europe Direct, Parlament 

Europejski we Wrocławiu, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, UNICEF  

 

- 16 stycznia 2018 grupa uczniów szkoły wzięła udział w spotkaniu edukacyjno- 

warsztatowym z cyklu „Eurocafe” organizowanym przez Europa Direct i Śląski Urząd 

Wojewódzki w Katowicach  na temat: „Nie jesteś na sprzedaż. Handel ludźmi – 

współczesna forma niewolnictwa”  

- Promocja szkoły i Klubu Europejskiego w środowisku lokalnym – udział 

przedstawiciela Europa Direct – Katowice w imprezie szkolnej: „Dzień Europejski – 

Europejski Ryneczek” 

 

4. Gazetki  Szkolnego Klubu Europejskiego 

 

- Wykonano gazetki ścienne omawiające bieżące zagadnienia związane z działalnością 

SKE 

- Prace konkursowe uczniów klas 4 – 7  SP  i II – III prezentowane są na bieżąco na 

gazetkach ściennych SKE 

- Prezentacja prac konkursowych uczniów klas 1 – 3 SP na korytarzu szkolnym 

- Prezentacja prac konkursowych uczniów klas 4 – 7 SP i II – III Gimnazjum na bieżąco  

na gazetkach ściennych SKE 
 

 

5. Dokumentowanie działalności Klubu na szkolnej stronie internetowej    

 

- Bieżące dokumentowanie wydarzeń z życia Klubu na szkolnej stronie internetowej szkoły 

w zakładce Klub Europejski, regulaminy konkursów i osiągnięcia uczniów w konkursach 

organizowanych przez SKE „ Euroludek” w I i w II okresie 
 

  

 


