
Porozumienie

zawarte pomiedzy

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

a

34. dywizjonem rakietowym OP w Bytomiu

zawarte w dniu 25 maja 2016 rok

Majqc na uwadze potrzebe wspoldziatania w zakresie edukacji obywatelskiej,
patriotycznej, pro-obronnej, a takze krzewienie wiedzy historycznej, rozbudzanie
poszanowania dla prawa i porzqdku, rozwijanie sprawnosci fizycznej i
psychomotorycznej mtodziezy gimnazjalnej, powotujqc sie na decyzje Nr 187/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad
wspotoracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarz^dowymi i innymi
partnerami spotecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131, pozn. zm.):
Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu, reprezentowane przez dyrektora
szkoty - mgr Lukasza Rogowskiego,
a 34. Dywizjon Rakietowy OP, ul. Oswiecimska 33, 41-902 Bytom, reprezentowany
przez Dowodce pplk dypl. Grzegorz Gdula.

zawieraja, porozumienie o nastepuj^cej tresci:

§1
Z poczajkiem roku szkolnego 2016/2017, tj. od. dnia 01.09.2016 r. zostanie wdrozona
do realizacji na terenie Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana innowacja
pedagogiczna o nazwie ,,Klasa Mundurowa", ktora obejmie absolwentow Szkot
Podstawowych (dziewczeta i chlopcy), zapisanych do klasy I ,,a". Glownym celem
innowacji jest rozwijanie sprawnosci fizycznej i psychomotorycznej uczniow,
pielegnowanie tradycji zwiqzanych z Wojskiem Polskim, jego historic i tradycjq, a
takze zainteresowanie mtodziezy gimnazjalnej dzialalnoscia. i funkcjonowaniem
wspolczesnego Wojska Polskiego oraz innych stuzb mundurowych poprzez:

1. Organizacje spotkah tematycznych, prowadzonych przez czynnych wojskowych
na terenie Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu.

2. Udziat uczniow ,,Klasy Mundurowej" w zajeciach specjalistycznych i
sprawnosciowych, prowadzonych przez czynnych wojskowych na terenie 34
Slqskiego Dywizjonu Rakietowego OP w Bytomiu, bqdz innym miejscu
wyznaczonym wczesniej przez dowodce jednostki w porozumieniu z
dyrektorem szkoty.

3. Udzial i pomoc uczniow ,,Klasy Mundurowej" w przygotowaniu waznych
wydarzeh na terenie jednostki.

4. Ksztattowanie swiadomosci obywatelskiej, patriotycznej i obronnej wsrod
uczniow.

5. Popularyzowanie tradycji i historii Wojska Polskiego.



§ 2

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu, zobowiqzuje sie do podejmowania
dzialari w zakresie realizacji celow niniejszego porozumienia, a w szczegoinosci do:

1 . Ksztaftowania pozytywnego wizerunku Sit Zbrojnych RP.
2. Rozwijania sprawnosci fizycznej uczniow ,,Klasy Mundurowej" poprzez

organizacje dodatkowych zajec.
3. Organizacji na terenie szkoty spotkah z czynnymi wojskowymi 34 Slqskiego

Dywizjonu Rakietowego OP w Bytomiu, wczesniejszego konsultowania z
jednostka^ terminu i zakresu spotkania.

4. Ustalania w porozumieniu z dowodcq jednostki, bajdz osobq przez niego
wyznaczona,, terminu oraz zakresu zajec tematycznych i specjalistycznych
odbywaja^cych sie na terenie 34 Sla^skiego Dywizjonu Rakietowego OP
w Bytomiu.

5. Zapewnienia dodatkowej opieki pedagogow w trakcie zajec, zarowno w szkole,
jak i na terenie jednostki.

6. Zorganizowania transportu uczniow na zajecia odbywajqce sie w terenie.
7. Informowania rodzicow uczniow ,,Klasy Mundurowej" o dziaJaniach

podejmowanych we wspotpracy z jednostkq.
8. Przekazywania do dowodcy jednostki, bqdz osoby przez niego wyznaczonej.

sprawozdania nt. postepow w realizacji innowacji, w tym awansow
uzyskiwanych przez uczniow ,,Klasy Mundurowej", po zakohczeniu kazdego
roku szkolnego, nie pozniej niz do dnia 31 .08.

§ 3

34.Dywizjon Rakietowy zobowia^zuje si$ do dziatah w zakresie realizacji celow
niniejszego porozumienia, a w szczegoinosci do:

1. Przeprowadzenia na terenie Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu
zajec teoretycznych dla uczniow ,,Klasy Mundurowej" nt.:
1) Organizacja i zasady funkcjonowania Wojska Polskiego. Etyka stuzby

wojskowej.
2) Podstawowa terminologia wojskowa, stopnie awansu, umundurowanie,

symbole.
2. Przeprowadzenia dla uczniow ,,Klasy Mundurowej" zajec specjalistycznych,

sprawnosciowych/musztry na terenie 34 Slqskiego Dywizjonu Rakietowego OP
w Bytomiu.

3. Prezentacja wspotezesnego sprzetu i uzbrojenia wojsk, na przykladzie zasobow
jednostki.

4. Wtqczenia uczniow ,,Klasy Mundurowej" w wybrane dziatenia jednostki.

Wzajemne przedsiewziecia Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu
\. Dywizjonu Rakietowego wykonywac beda^
z nalezytq starannosciq, wiedzq i z zachowaniem szczegolnych srodkow
bezpieczehstwa.



§ 5

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu i 34. Dywizjon Rakietowy bede
uzgadniac terminy, zakres wzajemnej wspofpracy przy organizowaniu wspolnych zajec
i innych imprez oraz dokonywac oceny wspolnej dziatalnosci.

§6

Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatkow z budzetu resortu obrony
narodowej.

§7

Wszelkie sprawy sporne i konfliktowe, mog^ce wynikna_c w zwi^zku
z wykonywaniem postanowieh porozumienia, strony beda_ rozstrzygaty w drodze
negocjacji, da_za,c do ich polubownego zatatwienia i zakohczenia.

§ 8

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony, z mozliwosciajego rozwia^zania
przez kazdq ze stron z trzymiesiecznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiaca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia -
w przypadku razqcego naruszenia przepisow porozumienia lub wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1, Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad wspotpracy
resortu obrony narodowej z organizacjami pozarza.dowymi i innymi partnerami
spolecznymi.

§9

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie majq postanowienia
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pozn.
zm.) oraz Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zasad wspotpracy resortu obrony narodowej z organizacjami
pozarzajdowymi i innymi partnerami spotecznymi.

§10

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszego porozumienia wymagajq pisemnej
formy pod rygorem niewaznosci.

§11

Porozumienie sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.



§12

Porozumienie wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od jego podpisania przez
umawiaj^ce sie strony.
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