
Regulamin naboru szkół do akcji GAZEM NA LEKCJE! 

 
§1 

Informacje ogólne 
 
1. Organizatorem naboru szkół do prowadzenia w nich lekcji nt. węglowodorów z formacji 

łupkowych jest Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) z 
siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. 

2. Nabór szkół odbywa się w ramach projektu „Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-
wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w procesie 
udzielania koncesji - Działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i studentów oraz 
wsparcie kadry dydaktycznej w zakresie wiedzy o węglowodorach niekonwencjonalnych” 
finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

 
§2 

Uczestnicy naboru 
 
1. W naborze mogą wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. 

2. Sugerowane klasy poszczególnych szkół: 

� szkoła podstawowa (przyroda): V lub VI klasa 

� gimnazjum (geografia): III klasa 

� szkoła ponadgimnazjalna (geografia): I klasa (zakres podstawowy) 

3. W przypadku zespołu szkół, każda ze szkół traktowana jest oddzielnie. 

4. Nabór obejmuje szkoły z całego obszaru Polski. 

 
§3 

Przebieg naboru 
 
1. Zgłoszenie szkół chętnych do przeprowadzenia w nich lekcji odbywa się przez formularz 

zgłoszeniowy zamieszczony w Serwisie informacyjnym Gaz i ropa z formacji łupkowych 
(http://infolupki.pgi.gov.pl/). 

2. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel danej szkoły. 

3. Każda szkoła może zgłosić zapotrzebowanie na maksymalnie 6 lekcji (maksymalnie 3 lekcje 
jednego dnia). 

4. Nauczyciel zgłasza preferowane daty i godziny przewidzianych lekcji. Dokładne daty i godziny 
zostaną ustalone indywidualnie z nauczycielem zgłaszającym szkołę.  

5. O przyznaniu lekcji danej szkole decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Zgłoszenia szkół przyjmowane będą do dnia 1 kwietnia 2015r. Jeżeli po tym terminie szkoły 
nadal będą chętne do zapisywania się na lekcje, uruchomimy drugi nabór. 

 

 



§4 
Lekcje 

 
1. Lekcje prowadzone będą przez studentów studiów geologicznych i pokrewnych, którzy 

wybrani zostali na drodze rekrutacji oraz przeszkoleni przez ekspertów z PIG-PIB. 

2. Lekcje prowadzone będą w semestrze letnim 2014/2015. 

3. Lekcje będą trwały 1 godz. lekcyjną, czyli 45 min. 

4. 1 lekcja prowadzona będzie dla 1 klasy (nie więcej niż 36 osób). 

5. Lekcje dostosowane będą do poziomu nauczania w odpowiednim typie szkoły, oparte na 
podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

6. Lekcje prowadzone będą przy pomocy prezentacji multimedialnej, kart pracy oraz folderów 
informacyjnych i innych materiałów.  

7. Do przeprowadzenia lekcji niezbędny jest sprzęt multimedialny do odtworzenia prezentacji w 
formacie Power Point, komputer lub laptop z odpowiednim oprogramowaniem, rzutnik 
multimedialny oraz ekran. Jeśli szkoła nie posiada wymienionego sprzętu, niezbędne jest 
zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym, wówczas odpowiedni sprzęt zostanie 
dostarczony przez Organizatora. 

8. W trakcie prowadzonych lekcji za zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel. 

9. Za przeprowadzenie lekcji ani szkoła ani uczniowie nie ponoszą  żadnych opłat. 

10. W przypadku odwołania lekcji, należy zgłosić to Organizatorowi nie później niż 7 dni przed 
ustalonym terminem lekcji.  

11. W przypadku odwołania lekcji w terminie krótszym niż 7 dni przed ustalonym terminem 
lekcji, szkoła zobowiązuje się do zwrotu kosztów podróży studenta do/ze szkoły. 

12. Po lekcji przedstawiciel szkoły potwierdza przeprowadzenie lekcji na formularzu 
dostarczonym przez osobę prowadzącą lekcje.  

 

§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące naboru dostępne są w serwisie Gaz i 

ropa z formacji łupkowych (http://infolupki.pgi.gov.pl/). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 


