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P O R O Z U M I E N I E  O  W S P Ó Ł P R A C Y  P A T R O N A C K I E J  

 

 

zawarte 29 listopada 2016 roku w Sosnowcu pomiędzy 

 

Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 

zwaną dalej Katedrą –  

reprezentowaną przez dr hab. prof. UŚ Romualda Cudaka – Kierownika Katedry 

a 

VI Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Sosnowcu - zwanym dalej Szkołą 

- reprezentowanym przez mgr Marka Wiewiórowskiego – Dyrektora Szkoły. 

 

Porozumienie zostało przyjęte w celu rozwijania współpracy pozwalającej na 

pełniejsze realizowanie celów statutowych umawiających się Stron. Na podstawie niniejszego 

porozumienia, poprzez objęcie przez Katedrę patronatu nad klasami Szkoły, Strony 

zobowiązują się do tworzenia warunków wzajemnej współpracy i integracji środowiska 

szkolnego i akademickiego, wspierania przedsięwzięć służących wspólnemu dobru oraz 

promocji. 

§1 

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, kierując się misją Uniwersytetu 

Śląskiego, zobowiązuje się do następujących działań: 

1. Zapewnienia uczniom możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Katedrę  

i w porozumieniu z dziekanem, przez Wydział Filologiczny spotkaniach i dyskusjach 

otwartych. 

2. Współpracy i pomocy metodycznej nauczycielom w formie spotkań konsultacyjnych 

z nauczycielami akademickimi. 

3. Organizowania dla uczniów Szkoły cyklu wykładów (na terenie Szkoły) oraz zajęć 

akademickich  (na terenie Uniwersytetu). 

4. Zapewnienia uczniom możliwości zwiedzania Katedry Międzynarodowych Studiów 

Polskich  oraz poznania zasad funkcjonowania Uczelni. 

5. Dostarczania oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego do punktu doradztwa 

zawodowego Szkoły. 

6. Zamieszczenia na stronie internetowej Katedry linku do strony internetowej Szkoły. 

 

§2 

VI Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu zobowiązuje się do następujących działań: 

 

1. Promowania akcji rekrutacyjnych Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich 

wśród uczniów Szkoły. 

2. Udziału uczniów Szkoły w zajęciach akademickich (na terenie Uczelni) oraz  

warsztatach (na terenie Szkoły) z zakresu problematyki podejmowanych przez 
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Katedrę badań i realizowanej w ramach prowadzonego przez Katedrę kierunku, 

związanej z profilem klas. 

 

 

 

3. Umieszczania na terenie Szkoły tablic informacyjnych przedstawiających ofertę 

edukacyjną Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz informujących 

o wydarzeniach Katedry.  

4. Promowania oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego wśród uczniów Szkoły przez 

punkt doradztwa zawodowego Szkoły. 

5. Zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły linku do strony internetowej Katedry 

Międzynarodowych Studiów Polskich.  

 

§3 

Strony zobowiązują się do odbywania w miarę potrzeb spotkań umożliwiających realizację 

celów niniejszego porozumienia. 

 

§4 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

 

§5 

Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia mogą być dokonane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

§7 

Osobą do kontaktów z Katedrą będzie wyznaczony na dany rok szkolny nauczyciel języka 

polskiego w Szkole, a w przypadku Katedry pracownik wyznaczony przez kierownika 

Katedry. 

 

§8 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Kierownik 

Katedry Międzynarodowych Studiów 

Polskich Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach 

Dyrektor VI LO im.J.Korczaka 

 

 

 

 

 

 

 

 


