POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
DOTYCZACE REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO
„SZKOŁA DEMOKRACJI – SZKOŁA SAMORZĄDNOŚCI”
zawarte w dniu ………………….. r. w Gliwicach pomiędzy:
………………………….
zwanym dalej „Szkołą”
a
Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym
reprezentowanym/ą przez:
Jacka Tarkotę - Dyrektora
zwanym dalej „Ośrodkiem”

z

siedzibą

w

Gliwicach,

przy

ul.

Okrzei

20,

§1
Uznając za ważną potrzebę kompleksowego i interdyscyplinarnego wspomagania szkół jako
organizacji w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich wszystkich nauczycieli,
co przekłada się na wzrost odpowiedzialności szkoły za własny rozwój i wysoką jakość kształcenia,
partnerstwo ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania młodego pokolenia, by stali się aktywnymi,
świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami, Szkoła i Ośrodek postanawiają podjąć w powyższym
obszarze wspólną inicjatywę o charakterze edukacyjnym.
Działania, o których mowa w ust. 1, strony podejmą odpowiednio w ramach swoich zadań
ustawowych oraz działalności statutowej, kierując się troską o ich właściwy poziom merytoryczny.
§2
Działania, o których mowa w § 1, ukierunkowane będą na realizację programu „Szkoła demokracji –
szkoła samorządności” przygotowanego w oparciu o bogaty zbiór materiałów opracowanych w
ramach programów edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka realizowanych pod
auspicjami Rady Europy.
§3
Do zadań Ośrodka należy:
a. przeprowadzenie 20 godzin rad pedagogicznych w celu przygotowania wszystkich
nauczycieli do realizacji programu;
b. dostarczenie narzędzi do przeprowadzenia badania potrzeb rozwojowych szkoły;
c. zdiagnozowanie obszarów do rozwoju;
d. wspieranie rady pedagogicznej w budowaniu rocznego planu rozwoju szkoły w zakresie
rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich;
e. animowanie procesu zmiany;
f. podtrzymywanie stałego kontaktu ze Szkolnym Liderem ds. realizacji programu w celu
udzielenia wsparcia radom pedagogicznym w trakcie realizacji zadań programu;
§4
Do zadań Szkoły należy:
a. zapewnienie sali dydaktycznej z wyposażeniem na potrzeby spotkań rady
pedagogicznej z ekspertem;
b. wskazanie Szkolnego Lidera ds. realizacji programu;
c. stworzenie warunków dla diagnozy;
d. zapewnienie udziału rady pedagogicznej w spotkaniach z ekspertem w ramach
realizacji program
§5
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Niniejsze Porozumienie nie powoduje przepływu środków finansowych między stronami.
§6
Wszelkie spory z tytułu wykonywania niniejszego Porozumienia strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Porozumienie zostaje zawarte na czas od ………………………. r. do czerwca 2016 r.
§9
Porozumienie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

_____________________________

_____________________________

………............................................................

..........................................................

-2-

