
 
 

STATUT  
 

KLUBU EUROPEJSKIEGO 
 

„KLUB MAŁEGO EUROPEJCZYKA” 
 
 

Przy EUROPEJSKIM  
 

PRZEDSZKOLU „FIGLARZ” 
 

W Bielsku - Białej 
 
 

Motto 
 

„Europa jest w nas. 
Od nas zależy, jak wygląda” 

 
 
 

Opracowała: mgr Ewelina Solowska 
Dyrektor przedszkola 

 



 
 

1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Statut określa zasady, cele i zadania Klubu Europejskiego, zwanego dalej 

Klubem. 
2. Przedszkolny Klub Europejski Europejskiego Przedszkola „Figlarz” 

przyjmuje nazwę „Klub Małego Europejczyka”. 
3. Siedziba Klubu znajduje się w budynku Europejskiego Przedszkola 

„Figlarz” w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 434. 
4. Opiekunem Klubu jest mgr Ewelina Solowska. 
5. Klub może współpracować z innymi organizacjami oraz być członkiem 

innych organizacji krajowych i zagranicznych, których cele zbieżne są z 
celami działania Klubu. 

6. Klub zostaje ustanowiony na czas nieokreślony. 
7. Klub ma charakter zajęć dodatkowych. 

 
 

 
 

2 
CELE I ZADANIA 

 
1. Cele: 

 kształtowanie świadomości europejskiej; 
 propagowanie wiedzy na temat Europy; 
 obrona praw człowieka; 
 współpraca z organizacjami proeuropejskimi; 
 przygotowanie do życia we wspólnej Europie; 
 zrozumienie i przekazywanie istoty bogactwa i różnorodności 

dziedzictwa kulturowego Europy; 
 uczestnictwo w spotkaniach przybliżających aspekty kulturowe, 

gospodarcze i geograficzne w Europie; 
 nawiązanie kontaktu z innymi klubami w kraju i za granicą, z 

młodymi europejczykami, instytucjami i organizacjami 
pracującymi na rzecz integracji europejskiej; 

 kształtowanie postaw proeuropejskich przy jednoczesnym 
propagowaniu historii i kultury miasta Bielsko-Biała, Beskidu 
Śląskiego, kraju. Realizacja programu zgodnie z kierunkiem 
rozwoju Europejskiego Przedszkola „Figlarz”; 



 budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności w oparciu o 
wartości duchowe; 

 pobudzanie kreatywności, rozwijanie asertywności, twórczego 
rozwiązywania problemów i samodzielności; 

 propagowanie działań klubu na forum przedszkola; 
 współpraca z rodzicami w zakresie edukacji proeuropejskiej; 
 propagowanie nauki języków obcych oraz ich praktycznego 

wykorzystania. 
 

2. Zadania: 
 organizowanie spotkań o charakterze dydaktycznym, poświęconych 

zdobywaniu informacji o krajach europejskich w celu poznania ich 
tradycji, kultury, środowiska naturalnego; 

 utworzenie Biblioteczki Europejskiej – gromadzenie materiałów 
dotyczących miasta, regionu, Polski, Europy; 

 pozyskiwanie informacji przez Internet; 
 współpraca z władzami lokalnymi, instytucjami lokalnymi, 

organizacjami pozarządowymi; 
 rozwijanie kontaktów międzynarodowych przedszkola; 
 organizowanie imprez ogólno przedszkolnych, angażujących całą 

społeczność przedszkolną; 
 przygotowanie gazetki na korytarzu przedszkolnym przy pokoju 

nauczycielskim i comiesięczne uaktualnianie prezentowanych 
materiałów; 

 prezentacja państw należących do Unii Europejskiej według 
programu pracy klubu; 

 konkurs wiedzy na temat poszczególnych państw prezentowanych 
przez Klub Europejski; 

 nawiązanie kontaktu z punktami informacji europejskiej w Bielsku-
Białej; 

 nawiązanie kontaktu z innymi klubami europejskimi; 
 zarejestrowanie klubu w ogólnopolskiej sieci Klubów 

Europejskich; 
 promocja Europejskiego Przedszkola „Figlarz”; 
 umieszczanie informacji związanych z działalnością klubu na 

stronie internetowej przedszkola; 
 udział w przedsięwzięciach związanych z celami klubu, 

organizowanych przez inne organizacje; 
 nawiązanie współpracy z Fundacją im. Roberta Schumana; 
 nawiązanie współpracy z Urzędem Komitetu Integracji 

Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej; 
 projekt i wykonanie logo Przedszkolnego Klubu Europejskiego. 



 
3 

CZŁONKOSTWO 
 

1. Przynależność do Klubu ma charakter dobrowolny. 
2. Członkiem Klubu może zostać każdy starszak Europejskiego Przedszkola 

„Figlarz”. 
3. Członkowie Klubu uczestniczą w spotkaniach Klubu oraz biorą udział w 

realizacji zadań statutowych. 
4. Opiekun Klubu czuwa nad całokształtem prac Klubu; prowadzi 

dokumentację; pośredniczy w kontaktach pomiędzy organami 
przedszkola, miasta a innymi klubami i organizacjami; dba o właściwą 
relację między członkami Klubu. 

 
 
 

4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieobjętych statutem lub nieprecyzyjnych decyzja należy do 

opiekuna. 
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek opiekuna lub osoby 

prowadzącej przedszkole. 
3. Statut wchodzi w życie z dniem 27.08.2012 po przedstawieniu na Radzie 

Pedagogicznej oraz zatwierdzeniu przez dyrektora przedszkola. 
 
 


