
 
 

 

REGULAMIN 

Powiatowej Akademii Nauki PAN 

I.       Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Powiatowej Akademii Nauki PAN jest Powiat Stalowowolski z siedzibą  

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15. 

2. W ramach Powiatowej Akademii Nauki PAN zostaną zorganizowane wykłady i zajęcia 

warsztatowe w prostej i przystępnej formie dla uczniów szkół podstawowych  

z terenu powiatu stalowowolskiego.  

 

II.  Cele i zadania PAN 

 

1. Powiatowa Akademia Nauki PAN powołana została w celu rozwijania dziecięcej ciekawości   

i zdolności twórczych, chęci poznawania świata, a także w celu promocji nauki i edukacji. 

2.  Zajęcia będą odbywać się raz lub dwa razy w miesiącu w szkołach ponadpodstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski, tj.:  

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli  

2) Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli  

3) Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli  

4) Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli  

5) Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli  

6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli  

III. „Studenci” Powiatowej Akademii Nauki PAN 

1. „Studentami” Powiatowej Akademii Nauki PAN mogą zostać uczniowie klas IV-VIII, z których 

zostaną utworzone dwie grupy: IV – VI i VII – VIII. Przewidywana liczba miejsc 120 - po ok. 20 

uczniów z każdej gminy z terenu powiatu stalowowolskiego. 

2. Udział w zajęciach Powiatowej Akademii Nauki jest bezpłatny. 

3. Powiatowa Akademia Nauki PAN działa w cyklu jednego roku, który składa się z dwóch 

semestrów: semestru zimowego październik – styczeń (6 spotkań) i semestru letniego  

marzec - czerwiec  (6 spotkań). 

4. Zajęcia odbywać się będą w soboty - raz lub dwa razy w miesiącu w godzinach 

przedpołudniowych. Zajęcia będą trwać 60 min. 

5. Szczegółowy harmonogram zajęć opublikowany będzie na stronie internetowej Powiatu 

Stalowowolskiego www.stalowowolski.pl 

6. Studenci przychodzą na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem. 

7. „Student” w czasie zajęć pozostaje pod opieką prowadzącego zajęcia i nie może samodzielnie 

opuszczać sali. Odpowiedzialność prowadzącego zajęcia za opiekę kończy się  z chwilą 

zakończenia zajęć. 

8. Każdy „student” otrzymuje „indeks”, którego posiadanie uprawnia do udziału  w zajęciach. 

http://www.stalowowolski.pl/


 
 

9. „Student” może zostać skreślony z listy studentów w przypadku rażącego naruszenia zasad  

i norm kultury osobistej. 

10. Po zakończeniu wykładu lub zajęć warsztatowych „student” otrzyma wpis w „indeksie” 

potwierdzający jego udział w zajęciach.  

11. „Studenci” Powiatowej Akademii Nauki PAN otrzymują dyplomy ukończenia Akademii  

w czerwcu każdego roku. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów zajęć,  

a informacja o takich zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatu 

Stalowowolskiego www.stalowowolski.pl 

13. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Powiatowej Akademii Nauki PAN należy o tym 

fakcie poinformować Organizatora zgłaszając do Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia  

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 15 643 36 36. 

IV. Rekrutacja 

1. Rekrutacja do Powiatowej Akademii Nauki PAN prowadzona jest od 10 do 20 września każdego 

roku, a w roku 2020 dwukrotnie, tj. również od 27 do 31 stycznia. 

2. Liczba miejsc jest ograniczona i w związku z tym kandydaci będą przyjmowani według 

kolejności zgłoszeń. 

3. Poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny w wersji papierowej należy złożyć osobiście do 

Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15 (pokój 114) w godzinach pracy 

urzędu tj. 7:30-15:30.  

4. Formularz rekrutacyjny stanowi załącznik  do niniejszego Regulaminu i można go pobrać ze 

strony internetowej Powiatu Stalowowolskiego www.stalowowolski.pl. lub otrzymać  

w Starostwie Powiatowym, pokój 114. 

5. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem. 

6. W przypadku mniejszej liczby dzieci niż 20 z którejś z gmin, kwalifikowane będą kolejne osoby 

z listy rezerwowej w innej gminie. O tym fakcie zainteresowane osoby zostaną poinformowane 

telefonicznie. 

7. Kontakt do Organizatora: Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi (tel. 15 643 36 36) oraz Wydział Edukacji (tel. 15 643 36 55). 

V. Postanowienia końcowe 

1. „Studenci” objęci są ubezpieczeniem NNW w trakcie trwania zajęć realizowanych w ramach 

Powiatowej Akademii Nauki PAN. 

2. W przypadku 50 % nieobecności „student” nie będzie miał możliwości uczestniczenia  

w zajęciach w ramach Powiatowej Akademii Nauki w kolejnych latach. 

 

http://www.stalowowolski.pl/
http://www.stalowowolski.pl/

