Umowa Patronacka
zawarta w dniu 28 maja 2012 roku w Warszawie między:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
z siedzibą przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, reprezentowanym przez
Rektora, ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego zwanym dalej "Uniwersytetem"
a Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko z
siedzibą przy ul. Dembowskiego 4 64-920 Piła reprezentowanym przez
Dyrektora, ks. Jerzego Worka zwanym dalej „Szkołą"
w sprawie patronatu.
Zważywszy, że:
Do zadań Szkoły i Uniwersytetu należą w szczególności:
- kształcenie młodzieży i studentów w celu zdobywania wiedzy, kontynuowanie
rozwoju naukowego na poziomie wyższym oraz dobrego przygotowywania do pracy
zawodowej,
a także
- patriotyczne wychowanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za państwo
polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka, kształtowanie
postaw w duchu wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich, obywatelskich i
narodowych.
Strony wspólnie i jednomyślnie wyrażają wolę dostrzegają możliwość wzajemnej
współpracy w zakresie edukacji zapewniającej wszechstronny rozwój osobowości przy
uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb młodzieży,

wyrażają przekonanie, że wzajemna współpraca zapewni i wzmocni wykonywanie celów
dydaktycznych między Uniwersytetem a Szkołą.
W związku z powyższymi deklaracjami
Uniwersytet oraz Szkoła wyrażają wolę zawarcia niniejszej Umowy Patronackiej
i zamiar rozwoju współpracy w zakresie realizowanej działalności , przy poszanowaniu
i zadań działalności określonych odpowiednio w Prawie o szkolnictwie wyższym oraz
w Ustawie o systemie oświaty.

§1
1. Uniwersytet obejmuje swoim patronatem Szkołę.
2. Celem Patronatu jest sprawowanie przez Uniwersytet opieki naukowodydaktycznej nad Szkołą poprzez:
Wspólne inicjatywy edukacyjne uwzględniające oczekiwania, wymagania
i możliwości każdej ze Stron, a w szczególności w następujących formach
współpracy:
a.) przekaz informacji ze strony uczelni o organizowanych sympozjach,
drzwiach otwartych i innych podobnych;
b.) połączenie strony internetowej Uniwersytetu ze stroną szkoły
c.) wykłady, warsztaty wraz z promocją Uniwersytetu na terenie Szkoły
d.) udział Szkoły w konkursach organizowanych przez Uniwersytet:
e.) zwiedzanie Uniwersytetu z możliwością uczestniczenia w zajęciach ze
studentami podczas szkolnych wycieczek do Warszawy.
3. Strony oświadczają, że ich wzajemne relacje Umowy Patronackiej nie będą
wywoływały dla Stron skutków finansowych
4. Szczegółowe formy i zakres opieki naukowo-dydaktycznej, o której mowa w
paragrafie 1 ust 2 będą uzgadnianie przez strony w formie odrębnych umów
dotyczących poszczególnych przedsięwzięć.

§2
1. Uniwersytet dołoży wszelkich starań do zapewnienia dobrych kontaktów ze
Szkołą w celu zamieszczenia informacji o Szkole w siedzibie Uniwersytetu, na
stronie internetowej oraz informacji o wynikach wzajemnej współpracy
2. Szkoła dołoży starań do zapewnienia dobrych kontaktów z Uniwersytetem w
celu zamieszczenia logo i nazwy Uniwersytetu na własnych nośnikach
informacyjnych z adnotacją, że Uniwersytet sprawuje patronat nad Szkołą oraz
zamieści informacje na stronie internetowej o Uniwersytecie oraz informacje o
wynikach wzajemnej współpracy.
§3
1. Uniwersytet oraz Szkoła będą realizować wskazane w umowie cele w szczególności
w drodze:
1) wzajemnego dokształcania studentów oraz uczniów, w tym w szczególności
poprzez staże i praktyki studentów pod opieką Uniwersytetu;
2) pomoc w przygotowywaniu uczniów do egzaminów maturalnych oraz innych
egzaminów, konkursów i olimpiad przedmiotowych;
3) udział studentów i uczniów w organizowanych przez strony szkoleniach,
konferencjach warsztatach, akademiach;
4) udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych Uniwersytetu z udziałem studentów
oraz w wykładach prowadzonych przez Uniwersytet.
2. Uniwersytet deklaruje możliwość przyznania wyróżniającym się uczniom Szkoły
oraz laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego indeksów uprawniających
do podjęcia studiów w UKSW na zasadach określonych uchwałą Senatu UKSW, w
tym przedmiocie.
3. Uniwersytet i Szkoła będą podejmować wspólne szczegółowe ustalenia w tym
zakresie odrębnie w każdym roku akademickim.

§4
Osobami koordynującymi realizację niniejszej Umowy Patronackiej, że strony:
-

Uniwersytetu będzie Prorektor mający w swojej kompetencji sprawy studenckie;

-

Szkoły będzie Dyrektor Szkoły.
§5
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z
dniem jej podpisana.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 30dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie powinno zostać doręczone drugiej Stronie na adres wynikający z
komparycji niniejszej Umowy, lub na inny wskazany uprzednio przez Stronę na
piśmie.
4. Wszelkie zmiany Umowy winny zostać sporządzone na piśmie w formie aneksu.
5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej zez Stron

Podpisy:

W imieniu i na rzecz
Szkoły

W imieniu i na rzecz
Uniwersytetu

