
ZSChiE

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu v.-?, kwietnia 2019 roku, pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, z siedzibą przy ul. inż. J.
Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, reprezentowaną przez:

• Rektora-Komendanta kadm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta
zwaną dalej „Akademią"

Zespołem Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z siedzibą przy ul. Sambora 48, 81-201 Gdynia,
reprezentowanym przez:

• Dyrektora - mgr. inż. Mariana Deręgowskiego,
zwanym dalej „Zespołem Szkół",

zwanymi dalej łącznie „Stronami", a każdy indywidualnie „Stroną",

0 następującej treści:
§1

Strony postanawiają wspólnie działać na rzecz podwyższenia kompetencji uczniów Zespołu Szkół
w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących elektrotechniki, elektroniki, automatyki
1 robotyki oraz mechatroniki, a także zachęcenia uczniów do podjęcia w przyszłości studiów na
kierunkach technicznych, w szczególności na Wydziale Mechaniczno - Elektrycznym Akademii.

§2

l. W ramach niniejszego Porozumienia Akademia:
a) umożliwi nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół uczestnictwo w seminariach

naukowych, wykładach otwartych, zajęciach laboratoryjnych i innych formach
aktywności naukowej i dydaktycznej prowadzonej przez Akademię,

b) wspierać będzie kształcenie w Zespole Szkól w zakresie mechatroniki oraz automatyki
i robotyki poprzez udostępnienie nauczycielom literatury fachowej,

c) zapewni udział uczniów Zespołu Szkół w zajęciach warsztatowych na terenie Akademii
oraz przeprowadzi przynajmniej raz w roku wykłady tematyczne na terenie Zespołu
Szkół,

d) obejmie patronatem klasy związane tematycznie z kierunkami studiów prowadzonymi
przez Akademię oraz w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Zespół Szkół na
zasadach określonych przez Akademię;

e) zapewni pomoc ekspercką w organizacji i uruchamianiu pracowni specjalistycznych na
terenie Zespołu Szkół;

f) podzieli się doświadczeniem dydaktycznym z nauczycielami Zespołu Szkół;



g) pomoże w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które
mogłyby wpływać na jakość i poprawę efektów kształcenia w Zespole Szkól
i modernizacje programów kształcenia.

2. W ramach niniejszego Porozumienia Zespół Szkół:
a) włączy się i będzie wspierać organizację prezentacji dydaktycznych i naukowych

Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW na wspólnie organizowanych wydarzeniach
naukowo-dydaktycznych;

b) włączy się i będzie wspierać realizację wspólnych programów dydaktycznych, działań
wychowawczych i promocyjnych;

c) będzie udostępniał infrastrukturę dydaktyczną na potrzeby wspólnie podejmowanych
działań;

d) zamieści na stronie internetowej Zespołu Szkół informacje o współpracy oraz link do
strony Wydziału Mechaniczno - Elektrycznego Akademii,

e) będzie współudział z Akademią w zakresie projektów edukacyjnych krajowych
i zagranicznych.

§3

Przy realizacji niniejszego Porozumienia Akademia i Zespół Szkół respektować będą interes oraz
dobre imię drugiej Strony, a ewentualne spory rozwiązywane będą w drodze negocjacji i wzajemnych
ustępstw.

§4

1. Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie Porozumienia może zainicjować każda ze Stron w każdym czasie, jednak co

najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego.
3. W przypadku rozwiązania niniejszego Porozumienia zgodnie z postanowieniem ust. 2, Strony

zobowiązują się doprowadzić do końca wszelkie formy współpracy podjęte przed dniem
rozwiązania Porozumienia.

4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

§5

1. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszego Porozumienia ze strony
Akademii jest Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich Wydziału Mechaniczno-
Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dr Agata Załęska-Fornal
tel: 261 262 953, e-mail: a.fornal@amw.gdynia.pl

2. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszego Porozumienia ze strony
Zespołu Szkół jest Dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni,
mgr inż. Marian Deręgowski, tel: 58 620 85 15, e-mail: dyrektor@zschie.edu.gdynia.pl

Rektor-Komendant Dyrektor
Akademii Marynarki Wojennej Zespołu Szkół Chłodniczych

w Gdyni i Elektronicznych w Gdyni
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