UMOWA PATRONACKA
podpisana w dniu l0 marca 2016 r.

Pomiędzy:
Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z siedzibą
w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, zwanej dalej Wydziałem, reprezentowanym przezi
prof. nzrv. dr hab. inż. Jarosława Mizerę - Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej orazprof, nz'ł.
dr hab. inż. Jerzego Robeńa Sobieckiego - Prodziekana Wydziału InĘnierii Materiałowej

i

Powiatem Otwockim z siedzibąw Otwocku, ul. Górna 13 , 05-400 Otwock, reprezentowanym przez
Starostę - pana Mirosława Pszonkę orazCzłonkaZarządu - panią Anetę Bartnicką

i

Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałcryńskiego, ul. Filipowicza9, Otwock, reprezentowanym
przęz dyrektora - panią Joannę Michalczyk
Zespołem Szkół Nr 1 w Otwocku, Liceum Ogólnoksztalcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego
ul. Słowackiego 4lI0, Otwock, reprezentowanymprzez dyrektora - pana Roberta Pielaka
Zespołem Szkół Nr 2 w Otwocku,
ul. Pułaskiego'7, Otwock, reprezentowanym przez dyrektora szkoły - pana Henryka Matoska
Zw ane dalej,,Stronami"
O następującej treści:

§1
Wydział,realizując swoją misję edukacyjną opieki nadnajzdolniejszą młodzieżąszkół ponadgimnazjalnych,
obejmuje patronat nad:

l.

Liceum OgólnoksztŃcącymNr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku
2. Liceum OgólnoksźńcącymNr III im. J. Słowackiego w Otwocku
3. Zespołem Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku
Zw any ch dalej łącznie,,Szkołami".

§2
Szkoły wymienione w § 1 przyjmll1ąpatronat Wydziału i zobowiązują się do współdzińania
zWydziałem jako partnerem działń edukacyjnych, mających na celu maksymalizowanie poziomu
nauczania.
Wydziń zobowiązuje się do:
1) wspierania koncepcyjnego klas realizujących rozszerzone programy nauczania;
2) udzielania wsparcia przy opracowywaniu autorskich programów nauczania i ich wdrazania;
3) udostępniania pomieszczeńWydzińu do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz społecznokulturalnych;
4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymiizagranicznymi,które mogłyby
wpływaó na jakośći poprawę warunków funkcjonowania Szkół lub modernizację poziomu
ksńałcenia;
5) wspierania przedsięwzięć służącychpopuIaryzacji nauki i działalnościkulturalnej.

§3
Szkoły zobowiązują się do:
1) współpracy zWydziałem, której efektem może być opracowanie autorskich programów nauczania

2)
3)
4)

oruz pt o gr affIów studiów ;
prezentowanie wśród uczniów inauczycieli oferty dydaktycznej Wydziału;
udostępnianie swoich sal i pracowninapotrzeby wspólnie podejmowanych
współpracy zWydziałem w zakresie projektów edukacyjnych krajolvych
i międzynarodowych;

działń;

5) ldzińu w projektach Wydziału w zakresie nowych technologii
i informatycznych;

multimedialnych

utworzenia tablic informacyjnych o objęciu patronatem Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej z 1ogo Wydziału, danej Szkoły i Powiatu Otwockiego.
§4
W ramach współpracy Powiat Otwocki zobowiązl:je się do tworzenia warunków organizacyjnych
i wspierania Szkół w dzińaniachzmierzających do realizacji i rozwoju współpracy zWydziałem.
§5
Wydział i Szkoły wspólnie ubiegaó się będą o granty służącereformie Edukacji, unowocześnianiu
ksźałcenia,a także wymianie młodzieży szkolnej i studentów

6)

§6

Zawspółpracę na linii Powiat Otwocki -Wydziń Inzynierii Materiałowej PW - Szkoły Ponadgimnazjalne
odpowiedzialny jest Pan Łukasz PŁaczek- Kierownik sekcji ds. Kultury
i Promocji PMDK w Otwocku, koordynator cyklu,,Spotkń znauką" w PMDK

§7

Szczegółowe formy współpracy między Wydziałem a Szkołami będą określone na podstawie Planów
rocznychlub długoterminowych, stanowiącychzńącznik do niniejszej Umowy. Plany, sporządzone i
zaakceptowaneprzezstrony, powinny zawteruć konkretne dane dotyczące formy realizacjizadńiich
finansowania, nazwiska uczestników i termin wymiany. Plany sporządzane będą do końca pńdziernika
,
bieżącego roku szkolnego i akademickiego,

§8

Niniejsza umowa nie ogranicza stron w zakresie prowadzenia współpracy z innymi zainteresowanymi,,
uczelniami, przedsiębiorstwami i organizacjami.

§9

Prawo własnoścido jakichkolwiek materiałów, informacji i rezultatów realizacji niniejszej umowy nabywa
każdaze stron.

§l0

Niniejsza Umowa zawarta jestnaczas nieokreślony i wchodzi w życie w dniu podpisania.
§11
Niniejsza Umowa moze zostać rozwiązanaprzęzkńdą ze Stron w drodze jednostronnego oświadczenta
z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§12
Wszelkie zmiarry Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewżności
§13
Umowa zostńa sporządzona w 6 jednobrzmiących egzemp|arzach, po 2 dla Powiatu Otwockiego i Wydziału
Inzynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz po jednym dla pozostałych Stron umowy.
Strony umowy:
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