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REGULAMIN
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

§ 1. Nazwa: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika przy Zespole Szkół   
      Technicznych w Grudziądzu.
§ 2.Organ prowadzący: Miasto Grudziądz.
§ 3.Bezpośredni nadzór: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.
§ 4.Cele i zadania:

Planetarium jest specjalistyczną placówką oświatową, zajmującą się upowszechnianiem 
/popularyzacją i dydaktyką/ wiedzy astronomiczno – astronautycznej. Pełni rolę międzyszkolnej
pracowni astronomicznej oraz ośrodka zajęć pozalekcyjnych z zakresu astronomii dla miasta i 
województwa.

§ 5.  Do zakresu działania Planetarium należy w szczególności:
Działalność dydaktyczna:
  1.Prowadzenie kół zainteresowań MKA dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i   
     ponadgimnazjalnych, w grupach lub sekcjach o różnym stopniu zaawansowania.
  2.Organizowanie projekcji dydaktycznych dla uczestników okresowych lub okazjonalnych:

a/ projekcje dydaktyczne dla klas szkół ponadgimnazjalnych obejmujące program 
nauczania astronomii w ramach lekcji fizyki,
b/ projekcje dydaktyczne dla klas LO w ramach lekcji geografii,
c/ projekcje dydaktyczne dla klas szkół podstawowych i gimnazjalnych obejmujące  

          elementy astronomii w programie nauczania geografii i przyrody
d/ projekcje popularne dla młodzieży szkolnej nie związanej z programem nauczania
    /harcerze, kółka geograficzne, i inne/,

      e/ projekcje dla studentów astronomii jako ćwiczenia w programie nauczania 
astronomii i studentów geografii w ramach ćwiczeń z astronomii.

Działalność popularyzatorska:
Upowszechnianie wiedzy z zakresu astronomii dla młodzieży i społeczeństwa:
   1. Emisję popularnych projekcji astronomicznych w planetarium.

2. Pokazy nieba i obserwacje.
3. Odczyty popularnonaukowe.

§ 6.  Organizacja:
1.W planetarium działa Międzyszkolne Koło Astronomiczne. W zależności od potrzeb i 
posiadanych środków organizowane są koła dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych o różnym stopniu zaawansowania oraz sekcja obserwacyjna /obserwacja 
Słońca, gwiazd zmiennych lub inna/. Planetarium wydaje na koniec roku szkolnego 
zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach MKA.
2. Przyjmowane są grupy ze szkół miasta Grudziądza, województwa kujawsko- pomorskiego i 
województw ościennych.

§ 7.  Pracownicy:
W planetarium zatrudnieni są:

1 pracownik pedagogiczny,
1 oraz w miarę potrzeb i możliwości nauczyciele instruktorzy lub konserwatorzy.
1 Uczestnicy zajęć:

§ 8. Młodzież grudziądzkich szkół oraz uczestnicy okresowi i okazjonalni od przedszkolaków,  
       poprzez szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, studentów do nauczycieli fizyki i  
       geografii ze studiów podyplomowych lub konferencji metodycznych.
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