
POROZUMIENIE

Zawarte w Gdyni .9r..'.?.7.-.2017 roku pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

reprezentowaną przez

Rektora - Komendanta AMW kmdr prof. dr hab. TOMASZA SZUBRYCHTA

a

Polsko-Duńskim Przedszkolem Leśnym „Ecoludek"

Małkowo 86

83-330 Żukowo

reprezentowanym przez

Dyrektor mgr KATARZYNĘ BYCZKOWSKĄ

§ 1

Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, zwana dalej
Akademią i Polsko-Duńskiego Przedszkola Leśnego „Ecoludek" zwane dalej „Przedszkolem",
zwane dalej Stornami 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:

a) Wspólne projekty edukacyjne;

b) Wymianę publikacji i opracowań obejmujących problematykę współpracy;

c) Wzajemne informowanie o organizowanych szkoleniach i warsztatach oraz wspólne
organizowanie przedsięwzięć, dotyczących szeroko rozumianej edukacji dzieci
w wieku przedszkolnym;

d) Wymianę poglądów i uwag obejmujących przedszkolne programy edukacyjne i ich
analizę 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 studentów kierunku
pedagogika.

2. Przedszkole będzie przyjmować studentów kierunku pedagogika Akademii na
praktyki zawodowe, staże oraz umożliwiać zbieranie materiałów do prac
dyplomowych.

§4

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

§7

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

§8

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 niniejszej 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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