Porozumienie o współpracy partnerskiej między Szkołami:
Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
i Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym Nr 60 w Podkowie Leśnej,
zawarte 14 września 2014 r. w Podkowie Leśnej
przez Annę Karasińską – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie
oraz Izabellę Olędzką-Kaźmierczyk – Dyrektora Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego Nr 60
w Podkowie Leśnej.
W nieustannej trosce o dobro polskiej oświaty, mając na względzie potrzebę stworzenia uczniowi
optymalnych warunków do jego wszechstronnego rozwoju, umocnieni dotychczasowymi dobrymi
wzajemnymi kontaktami, przekonani o pożytkach płynących ze wspólnego działania na rzecz realizacji
celów określonych szczegółowo w dokumencie zatytułowanym <Projekt Edukacyjny „Żelazny most”>, my
–Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie i Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60 w Podkowie Leśnej (zwane dalej Szkołami), zawieramy porozumienie partnerskie
o następującej treści:
Artykuł 1
Szkoły będą współpracowały na zasadach wzajemności i równych praw. Umowa partnerska opiera się
na chęci Szkół do pogłębiania wzajemnych przyjaznych relacji oraz stałego poszerzania i rozbudowania
zakresu współpracy, na bazie realizacji <Projektu Edukacyjnego „Żelazny most”>.
Artykuł 2
Najważniejszymi formami współpracy między Szkołami będą:
1. Tworzenie, gromadzenie, prezentacja i wzajemna wymiana materiałów naukowych i dydaktycznych
związanych z realizacją <Projektu Edukacyjnego „Żelazny most”>.
2. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów osobowych między kadrą pedagogiczną oraz społecznością
uczniowską partnerskich Szkół.
3. Regularne prowadzenie wspólnej ewaluacji efektów realizacji <Projektu Edukacyjnego „Żelazny most”>.
4. Organizowanie wspólnych uroczystości, konkursów, wycieczek i innych przedsięwzięć związanych
z realizacją <Projektu Edukacyjnego „Żelazny most”>, ustalanych na bieżąco przez Szkoły, stosownie do
ich potrzeb i możliwości.
Artykuł 3
Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć, uzgodnionych w międzyczasie
między Szkołami.
Artykuł 4
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Porozumienie jest zawarte na okres 3 lat. Ulega ono samoczynnemu przedłużeniu na okres kolejnych 3
lat, o ile żadna ze Szkół, na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania porozumienia,
nie dokona jego wypowiedzenia pisemnego w formie pisemnej.
Artykuł 5
Integralną częścią niniejszego porozumienia jest dokument zatytułowany <Projekt Edukacyjny „Żelazny
most”>, występujący w postaci załącznika.
Artykuł 6
Niniejsze porozumienie podpisano 14 września 2014 r. w Podkowie Leśnej w dwóch egzemplarzach.

