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AKADEMII MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION” 
 

Akademia Młodych Biologów "Lykeion"  to projekt edukacyjny realizowany w Pracowni 
Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach przy współpracy                      
organizacyjnej ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „Głos Natury”. Projekt powstał  w roku szkolnym 
2008/2009 w trosce o rozwój naukowy młodzieży wybitnie uzdolnionej w dziedzinach nauk 
biologicznych oraz wiążącej przyszłość z biologią lub naukami pokrewnymi. Projekt ma za zadanie 
skupiać utalentowanych uczniów w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej ze szkół 
ponadgimnazjalnych, zwłaszcza z regionu śląskiego, wokół naukowców uczelni wyższych. 

Projekt jesz realizowany przy opiece merytorycznej Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Program Akademii Młodych Biologów "Lykeion" jest dwustopniowy i realizowany w ciągu dwóch 
lat szkolnych, przy czym absolwenci drugiego stopnia mogą uczestniczyć nadal w wybranych przez 
siebie formach i tematach zajęć.  
 

Występujące w regulaminie określenia – Akademia - oraz skrót  - AMB - oznacza 
każdorazowo Akademię Młodych Biologów „Lykeion”. 

Uczestnictwo w Akademii wiąże się z podpisaniem i przestrzeganiem poniższego regulaminu  
oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, zgodnie z ustawą                     
o ochronie danych osobowych, dla potrzeb Akademii. Regulamin przyjmuje do wiadomości 

(podpisując go) rodzic/opiekun uczestnika AMB oraz jego nauczyciel biologii. 
 

REGULAMIN  
 

1. Rekrutacja 
 

I stopień AMB 
1. Na I stopień Akademii przyjmowani są uczniowie rekomendowani przez swoich nauczycieli 

biologii lub osoby związane z naukami biologicznymi. 
2. Uczniowie powinni mieć udokumentowane osiągnięcia w biologii, potwierdzające ich 

zainteresowanie przedmiotem. Pierwszeństwo udziału w Akademii mają laureaci olimpiad                        
i konkursów o tematyce biologicznej o zasięgu co najmniej wojewódzkim.  

3. Zgłoszeń do Akademii należy dokonywać na specjalnych formularzach w terminach podanych 
przez organizatora - wzory formularzy przesyłane są do nauczycieli biologii. Wzór dostępny 
jest także na stronie AMB. 

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja składająca się z nauczycieli Pracowni Biologii                       
i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz pracowników 
naukowych Uniwersytetu Śląskiego, wybiera do 16 uczniów. Pozostali uczniowie, którzy               
nie zostali zakwalifikowani do AMB wpisywani są na listę rezerwową. 

5. Pierwsze spotkanie uczniów wybranych do I stopnia AMB odbywa się w miesiącu czerwcu 
poprzedzającym nowy rok szkolny.  

6. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o przyjęciu do AMB na spotkaniu inaugurującym nowy 
rok szkolny tj. w miesiącu wrześniu, które przedstawiają nauczycielowi biologii. 

 
II stopień AMB 

1. Na II stopień Akademii awansują uczniowie, którzy przeszli I stopień i uczestniczyli aktywnie 
we wszystkich formach zajęć przewidzianych dla I stopnia. 

2. Uczniowie nie zaklasyfikowani na II stopień mogą powtórzyć stopień I, ale tylko                      
w przypadku wolnych miejsc na zajęciach.  

3. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o przyjęciu na II stopień AMB na spotkaniu 
podsumowującym rok szkolny, tj. w miesiącu czerwcu, które przedstawiają nauczycielowi 
biologii. 
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2. Obowiązki uczestnika Akademii 
 

1. Uczestnicy biorą aktywny udział we wszystkich proponowanych zajęciach, w tym zajęciach     
w pracowni biologii Pałacu Młodzieży, zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych, 
wycieczkach i zajęciach w terenie. Uczestnicy II stopnia wykonują ponadto własne prace 
naukowe z pomocą pracowników naukowych oraz biorą aktywny udział w konkursach, 
konferencjach naukowych, itp. 

2. Uczestnik AMB musi być w stałym kontakcie z nauczycielem-koordynatorem AMB – jest to 
konieczne w celu sprawnej i pełnej realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. 

3. Aby otrzymać certyfikat AMB należy uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych                       
i zatwierdzonych formach zajęć. 

4. Uczestnicy przestrzegają regulaminy obowiązujące w miejscach odbywania się zajęć 
laboratoryjnych, wycieczek, zajęć terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP, 
itp. 

5. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności skutkują skreśleniem z listy uczestników AMB               
z jednoczesnym listownym powiadomieniem nauczyciela oraz rodziców/opiekunów. W takim 
przypadku na miejsce uczestnika skreślonego z listy przyjmuje się ucznia z listy rezerwowej. 

 
 

3. Prawa uczestnika Akademii 
1. Uczestnik poznaje program i plan zajęć przed rozpoczęciem każdego semestru. 
2. Uczestnik ma prawo przedstawiać wyniki swojej pracy na różnych konferencjach. 
3. Uczestnik może przedstawić koordynatorowi propozycje własne do programu AMB. 
4. Uczestnik ma prawo korzystać z zasobów Pracowni Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej 

Pałacu Młodzieży w Katowicach. 
5. Po zakończeniu roku szkolnego, uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w zajęciach AMB 

odpowiednio dla I i II stopnia. Uczestnicy najbardziej aktywni otrzymują certyfikaty                    
z wyróżnieniem. 

 
4. Program i plan 

1. Program i plan są ustalane przed każdym semestrem roku szkolnego i podawane są                      
z odpowiednim wyprzedzeniem uczestnikom AMB. 
2. Program AMB powstaje przy konsultacji z pracownikami naukowymi uczelni wyższych,             
w szczególności z opiekunem merytorycznym AMB. 
3. Ze względów organizacyjnych większość zajęć odbywa się w soboty w godzinach 
dopołudniowych. Zajęcia dla I i II stopnia mogą odbywać się oddzielnie i przemiennie                                
co 2 tygodnie dla każdego stopnia. 
4. Zajęcia laboratoryjne są nieodpłatne, pozostałe, w tym wycieczki i zajęcia w terenie są 
częściowo opłacane przez uczestnika i mogą być dofinansowywane ze środków AMB. 
5. Podsumowanie rocznej realizacji programu następuje w czerwcu. Uczestnicy I i II stopnia 
przedstawiają wyniki swoich prac na konferencji naukowej, która odbywać się będzie                       
w pomieszczeniach Pałacu Młodzieży z udziałem młodzieży, nauczycieli, rodziców, pracowników 
naukowych, zaproszonych gości.   

 
5. Koordynator 

1. Sprawuje opiekę organizacyjną nad AMB, nawiązuje kontakty, układa plan pracy                    
oraz program w porozumieniu z naukowcami, realizuje plan pracy. 

2. Jest w stałym kontakcie z uczestnikami AMB, ich rodzicami i nauczycielami biologii. 
3. Jest w stałym kontakcie z opiekunem merytorycznym AMB oraz kierownikiem Pracowni 

Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach. 
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6.  Nauczyciele i Rodzice 

1. Pomagają w rozwoju naukowym ucznia, w szczególności wspierając jego starania w udziale 
we wszystkich formach zajęć AMB. 

2. Mogą konsultować się z koordynatorem AMB. 
3. Biorą udział w konferencjach podsumowujących rok pracy AMB podczas, których uczniowie 

prezentują wyniki swoich badań i własne osiągnięcia.  
4. Są informowani przez koordynatora  o postępach ucznia - uczestnika I lub II stopnia AMB.  
5. Przyjmują do wiadomości regulamin AMB, potwierdzając go własnym podpisem. 

 
 
 

Zapoznałem się z regulaminem Akademii Młodych Biologów „Lykeion” 
i akceptuję go własnoręcznym  czytelnym podpisem. 

 
 

        Podpisy 
 
 

Uczeń-uczestnik   Rodzic/Opiekun             Nauczyciel 


