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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI  

SZKOLNEGO KLUBU FRANKOFOŃSKIEGO 
PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 5 W STUDZIONCE 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Szkolny Klub Frankofoński przy Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce, zwany dalej Klubem, jest 

ogólnodostępnym stowarzyszeniem uczniów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych popularyzacją 
języka francuskiego w Polsce i świecie oraz rozbudzaniem zamiłowania do języka i kultury krajów 
frankofońskich. 

 
2. Siedzibą Klubu jest Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce, ul. Jordana 3, 43-245 Studzionka, 

województwo śląskie. 
 
3. Klub działa we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem-Europa Języków i Kultur. 

 
4. Klub powołuje się na czas nieokreślony. 

 
5. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu Członków. 
 
 
II. CELE l ŚRODKI DZIAŁANIA 
 
1.Cele Klubu są następujące: 

- popularyzacja wiedzy o języku francuskim i kulturach krajów frankofońskich, 
- promocja znajomości języka francuskiego oraz innych języków obcych przez całe życie, 
- prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych mających na celu umocnienie współpracy między 

różnymi regionami Europy i świata. 
 
2. Klub realizować będzie swoje cele przez: 

- naukę języka francuskiego w wymiarze rozszerzonym (minimum 4 godziny tygodniowo), 
- współpracę z lektorem języka francuskiego, 
- organizowanie konkursów i quizów wiedzy o krajach frankofońskich, 
- organizowanie gier i zabaw edukacyjnych wspomagających uczenie się języków obcych, 
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – rozwijanie tolerancji  

i zrozumienia między ludźmi należącymi do różnych obszarów kulturowych  
i tradycji językowych, 

- kształtowanie otwartej postawy wobec innych narodów, 
- zwalczanie stereotypów kulturowych i etnicznych poprzez wzbogacanie wiedzy           o krajach, 

językach i kulturach frankofońskich i nie tylko, 
- popularyzację języka francuskiego w Polsce i w świecie, przyczynianie się do wzrostu poziomu jego 

znajomości oraz rozbudzanie zamiłowania do kultur krajów frankofońskich, 
- nawiązywanie i rozwijanie kontaktów oraz wymian na płaszczyźnie kulturowej  

i językowej z uczniami krajów francuskojęzycznych lub też uczniami innych krajów uczącymi się języka 
francuskiego, 

- promowanie idei wielojęzyczności i wielokulturowości, 
- współpracę z innymi Klubami Frankofońskimi. 
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III. CZŁONKOWIE KLUBU FRANKOFOŃSKIEGO 
 

1. Członkiem Klubu mogą być uczniowie naszej szkoły. 
1. Klub jest otwarty dla nauczycieli i rodziców. 
2. Członkiem Klubu zostaje każdy, kto zapisze się do Klasy Frankofońskiej i złoży osobiście wypełnioną 

deklarację potwierdzoną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, w postaci podpisu. 
3. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne. 
4. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne. 
5. Członkostwo wygasa na podstawie pisemnego wystąpienia lub ukończenia szkoły. 

 
 

IV. WŁADZE KLUBU 
 

1. Władzami Klubu są: Walne Zebranie Klubu, Zarząd Klubu. 
2. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy wpisani na listę członków na początku roku szkolnego. 
3. W skład Zarządu wchodzą: nauczyciel - opiekun, prezes i sekretarz. 
4. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu Klubu - kadencja trwa jeden rok. 

 
V. SPOTKANIA KLUBU 
 

1. Termin i miejsce spotkań Klubu określane jest przez Zarząd i opiekuna na początku roku szkolnego. 
2. Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym Walne Zebranie Klubu zatwierdza plan pracy, który 

przedstawia Dyrektorowi szkoły. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Statut Szkolnego Klubu Frankofońskiego jest otwarty może być zmieniany  
i wzbogacany decyzją Walnego Zebrania Klubu. 

2. Rozwiązania Klubu dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków. W przypadku rozwiązania Klubu Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu 
majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. 

 
 
 

Opiekun Szkolnego Klubu Frankofońskiego  
 

Mgr Renata Bugajska-Jucha 


