
Dzień Wielkiego Europejczyka

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN
OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

1. Przygotowanie list
kandydatów z krajów
europejskich

•  spotkanie członków Klubu
Europejskiego

•  sporządzenie listy kandydatów
•  umieszczenie listy w

widocznym miejscu
•  opracowanie regulaminu

15 – 30
październik
a

-członkowie Szkolnego
Klubu Europejskiego

-przewodniczący
Szkolnego Klubu
Europejskiego

2. Szukanie sponsorów •  poszukiwania,
•  rozmowy telefoniczne z

przedstawicielami firm

Do 31
grudnia

-opiekun SKE

3. Przeprowadzenie
glosowania na
godzinach
wychowawczych

•  głosowanie na godzinach
wychowawczych

Do 7
listopada

-wychowawcy klas

4. Ogłoszenie wyników
głosowania

•  liczenie głosów
•  ogłoszenie wyników

Do 15
listopada

-członkowie SKE

5. Przygotowanie
plakatów, ulotek
informujących o
konkursie

•  rozpropagowanie materiałów:
plakatów i ulotek na terenie
szkoły

•  informacja na szkolnych
stronach WWW

•  informacja na stronach WWW
SKE

Do 25
listopada

-członkowie SKE
-nauczyciele plastyki
-nauczyciele informatyki

6. Tworzenie grup
przygotowujących
prezentacje

•  zgłoszenie uczestnictwa
•  stworzenie listy grup
•  podanie regulaminu oceny

prezentacji

Do 30
listopada

-opiekun SKE
-wychowawcy klas

7. Ogłoszenie konkursu
na pracę literacką

•  dowolna forma literacka,
wiersz, opowiadanie, itp.

•  tworzenie plakatów
•  informowanie na lekcjach
•  podanie regulaminu konkursu

Do 30
listopada

-szefowie grup
-poloniści

8. Praca grup •  plakaty
•  prezentacja słowno-muzyczna
•  ułożenie pytań do konkursu

Do 20
stycznia

-szefowie grup
-wychowawcy klas

9. Bieżąca ocena grup •  sprawdzanie prac uczniów Do 20
stycznia

-wychowawcy klas

10. Wybranie
przedstawicieli klas do
konkursu „Wielcy
Europejczycy”

•  powołanie jury
•  zgłoszenie uczestnictwa

Do 20
grudnia

-wychowawcy klas

11.Zebranie pytań
konkursowych

•  zebranie propozycji pytań
konkursowych

•  oddanie pytań opiekunowi SKE
•  prezentacje

Do 15
stycznia

-wychowawcy klas
-opiekun SKE



12. Zawiadomienie
sponsorów, rodziców

•  wysłanie zaproszeń Do 15
stycznia

-opiekun SKE
-członkowie SKE

13. Uroczystość: Dzień
Wielkiego
Europejczyka”
a)konkurs „wielcy
Europejczycy”
b)prezentacje
c)rozstrzygniecie
konkursów:

- „Wielcy
Europejczycy”

- literackiego
- na najlepszą

prezentację
d)wspólna zabawa

•  przeprowadzenie konkursu

•  powołanie jury, prezentacje

•  werdykt jury – ogłoszenie
wyników, wręczenie nagród

•  dyskoteka

25 – 30
stycznia

-opiekun SKE
-wychowawcy klas
-opiekun SU

14. Ewaluacja •  przeprowadzenie ankiety na
godzinach wychowawczych i
na zebraniach z rodzicami

•  opracowanie wyników

30 stycznia -wychowawcy klas
-opiekun SKE

Opracowanie: Grażyna Bijak -  ZSO nr 21
Weronika Szelęgiewicz, Agnieszka Krogulec – XXXVI LO
  Danuta Wesołowska-Pawlisz – Szkoła Podstawowa nr 144
   Jadwiga Surowiecka, Beata Kucharska – ZSM nr 3


