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Reprezentowaną przez

Dyrektora mgr. Rafała Juszczyka

§ 1

Akademia Marynarki Wojennej i Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego
Czernickiego w Pogórzu, zwane dalej AMW i Szkoła Podstawowa, deklarują podjęcie
współpracy w zakresie rozwijania kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi
i dydaktycznymi obu instytucji.

§2
Celem umowy jest:

a) rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy AMW a Szkołą
Podstawową,

b) prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania oraz
popularyzacji twórczych działań uczniów,

c) umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie
uzdolnionymi oraz wspomaganie ich rozwoju naukowego przez pracowników
naukowych AMW.

§3
W ramach umowy AMW umożliwi uczniom Szkoły Podstawowej korzystanie z oferty
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz wszechstronny rozwój intelektualny
poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami Wydziału.



§4

AM W zobowiązuje się do:

a) Umożliwienia udziału uczniów Szkoły Podstawowej w zajęciach (wykładach
otwartych, seminariach, warsztatach) organizowanych przez Wydział Nauk
Humanistycznych i Społecznych oraz AMW. W przypadku ograniczonej liczby miejsc
na takich zajęciach uczniowie Szkoły Podstawowej mają pierwszeństwo w rezerwacji
miejsc;

§ 5

Szkoła Podstawowa zobowiązuje się do:

a) Pomocy Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych w prowadzeniu
studenckich praktyk nauczycielskich.

b) Umożliwienia studentom Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych hospitacji
oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z programem studiów i rozkładem
zajęć w danym roku akademickim.

c) Umieszczenia na stronie internetowej informacji o AMW i Wydziale Nauk
Humanistycznych i Społecznych.

§ 6

Strony zobowiązują się do udziału w uroczystościach organizowanych przez Szkołę
Podstawową i AMW na zasadzie wzajemności.

§7

Szczegółowe zasady współpracy mogą być określone w odrębnych porozumieniach,
programach działania lub uzgodnieniach doraźnych

§ 8

Zasady prowadzenia zajęć z uczniami na terenie Szkoły lub w obiektach AMW mogą być
przedmiotem oddzielnych porozumień zawieranych w danym roku szkolnym.

§9

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.



§10

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązania mniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron
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