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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
z placówką oświatową nr ……………/2021 

 
 
zawarte w dniu ……………………. roku pomiędzy: 
Ogólnopolski Operator Oświaty z siedziba w Poznaniu (60-554) przy ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7, KRS 
0000044866, NIP: 7781395875, REGON: 634239925, reprezentowana przez Pana Mateusza Krajewskiego – 
Prezes Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, zwany dalej „Beneficjentem” 
a 
…………………....................................……………………………………………………………………………………………………………………….., 
z siedzibą w ………………………………… przy ul. …………………………………………….………………………………..……… , 
reprezentowaną przez Pana/Panią ………………………………………………………………………………….…………………………– 
Dyrektor .................................................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Szkołą współpracującą” 
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Beneficjentem a Szkołą 
współpracującą w ramach udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” 

§ 2 
Szkoła zobowiązuje się do udziału we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła 
ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” poprzez: 
1) Zaangażowanie min. 4 nauczycieli uczących w obszarze matematycznym, przyrodniczym, językowym                       

i informatycznym z podziałem na dwa poziomy w każdym obszarze tj. klasy 1-3 i 4-8. 
2) Udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych. 
3) Udział w działaniach wypracowanych sieci współpracy w tym korzystanie z platformy doskonaleniewsieci.pl, 

gdzie będą prowadzone: 
Ø wątki dyskusyjne, 
Ø burze mózgów, 
Ø studia przypadków, 
Ø casy i casusy, 
Ø projekty edukacyjne. 

4) Udział w 16 lekcjach pokazowych, po 4 lekcje na każdy obszar. Lekcje będą trwały 45 min i poprowadzą je 
nauczyciele szkoły ćwiczeń, zostaną poprowadzone w szkole ćwiczeń. 

5) Udział w szkoleniach z kompetencji kluczowych dla min 8 nauczycieli tj. szkolenie drukarka 3D, szkolenie z TIK, 
warsztaty z kreatywności, Szkolenie z kompetencji kluczowych. 

6) Udział w warsztatach metodycznych z 4 obszarów (matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny) z 
podziałem na dwa poziomy w każdym obszarze tj. 1-3 i 4-8. Z każdej szkoły będzie po jednym reprezentancie 
obszaru i poziomu.  

7) Udział w indywidualnych konsultacjach przewidzianych dla każdego nauczyciela w wymiarze ok. 2,5 godz. 

§ 3 
Niniejsze porozumienie ma formułę otwartą i dopuszcza możliwość rozszerzenia współpracy o nowe 
zakresy działań, niewymienione w § 1 i § 2, w których strony porozumienia uznają potrzebę wspólnej 
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ich realizacji. 
 

§ 4 
Niniejsze porozumienie zawarto na czas realizacji projektu od ……………………… do ……………………… 

§ 5 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 6 
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, 
jeden otrzymuje Szkoła współpracująca, jeden Beneficjent. 
 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………………… 
Podpis Beneficjenta  Podpis dyrektora szkoły 

współpracującej  


