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reprezentowanym przez:

mgr Magdę Stuba - Dyrektora



§1
Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych

i Społecznych, zwana dalej Akademią i Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Kraina"

w Kielnie, zwane dalej Przedszkolem, zwane dalej Stronami umowy, deklarują podjęcie

współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze różnorodnej problematyki,

związanej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci oraz praktycznego przygotowania

absolwentów Akademii do wykonywania zadań pedagogicznych w zakresie nauczania

i wychowania przedszkolnego.

§2

Dla realizacji celu określonego w § l Strony umowy postanawiają podejmować:

1) wspólne proj ekty edukacyj ne;

2) wymianę publikacji i opracowań obejmujących problematykę współpracy;

3) wzajemne informowanie o organizowanych szkoleniach i warsztatach oraz wspólne

organizowanie przedsięwzięć, dotyczących szeroko rozumianej edukacji dzieci w wieku

przedszkolnym;

4) wymianę poglądów i uwag obejmujących przedszkolne programy edukacyjne i ich analiza

pod kątem treści kształcenia na studiach pedagogicznych w Akademii.

§3

1. W celu skutecznego wypełniania zadań porozumienia, Akademia kierować będzie do

Przedszkola zorganizowane grupy studentów na zajęcia pokazowe, hospitacje oraz inne

zajęcia edukacyjne, doskonalące umiejętności praktyczne absolwentów.

2. Przedszkole przyjmować będzie studentów Akademii na praktyki zawodowe, staże oraz

umożliwiać będzie zbierania materiałów do prac dyplomowych.

§ 4

Dla skutecznej i sprawnej realizacji umowy Strony uzgadniają, że w bieżących kontaktach

Przedszkola z Akademią, Przedszkole reprezentować będzie mgr Magda Stuba,

z Akademii w zakresie uczelnianego systemu podnoszenia

jakości kształcenia.



§5

W razie pojawienia się skutków finansowych, wynikających z realizacji zadań umowy, bądź

innych wydatków związanych z jej wykonywaniem, każdorazowo sprawy takie Strony

uzgadniać będą w osobnych umowach.

§6

Niniejszą umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze

Stron, po pisemnym, zgłoszonym na trzy miesiące przed terminem wypowiedzenia.

§7

Wszelkie spory związanej? realizacją umowy rozwiązywane będą w sposób polubowny.

§8

Niniejsze umowę zawarto w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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