
Porozumienie

zawarte pomiedzy

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

a

Komendq Miejskq Policji w Zabrzu

zawarte w dniu 25.05.2016 rok

Maj^c na uwadze potrzebe wspotdziatania w zakresie edukacji obywatelskiej,

patriotycznej, pro-obronnej, ksztattowania bezpiecznych zachowari, a takze

rozbudzanie poszanowania dla prawa i porz^dku, rozwijanie sprawnosci fizycznej i

psychomotorycznej mtodziezy gimnazjalnej,

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu, reprezentowane przez dyrektora

szkoty - mgr Lukasza Rogowskiego,

a Komenda Miejska Policji w Zabrzu, ul. 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze,

reprezentowana przez insp. Dariusza Wesotowskiego

zawierajq porozumienie o nastepujqcej tresci:

§1
Z pocz^tkiem roku szkolnego 2016/2017, tj. od. dnia 01.09.2016 r. zostanie wdrozona

do realizacji na terenie Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu innowacja

pedagogiczna o nazwie ,,Klasa Mundurowa", ktora obejmie absolwentow Szkot

Podstawowych (dziewczeta i chtopcy), zapisanych do klasy I ,,a". Gtownym celem

innowacji jest rozwijanie sprawnosci fizycznej i psychomotorycznej uczniow,

zapoznanie z roznymi zagrozeniami i sposobami przeciwdziatania, a takze

zainteresowanie mtodziezy gimnazjalnej dziatalnosci^ i funkcjonowaniem Policji oraz

innych stuzb mundurowych poprzez m.in.:

1. Organizacje spotkania tematycznego, prowadzonego przez czynnych

funkcjonariuszy na terenie Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu.

2. Udziat uczniow ,,Klasy Mundurowej" w zajeciach specjalistycznych

prowadzonych przez czynnych funkcjonariuszy na terenie Komendy Miejskiej w

Zabrzu, ba.dz innym miejscu wyznaczonym wczesniej przez komendanta w

porozumieniu z dyrektorem szkoty.
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3. Ksztattowanie swiadomosci obywatelskiej, patriotycznej oraz poszanowania

prawa i porzqdku publicznego.

4. Identyfikowanie zagrozen i umiejetne przeciwdziatania im.

§ 2

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu, zobowi^zuje sie do podejmowania

dziatan w zakresie realizacji celow niniejszego porozumienia, a w szczegolnosci do:

1. Ksztattowania pozytywnego wizerunku Policji.

2. Rozwijania sprawnosci fizycznej uczniow ,,Klasy Mundurowej" poprzez

organizacje dodatkowych zajec.

3. Organizacji na terenie szkoty spotkania z czynnymi funkcjonariuszami policji,

wczesniejszego konsultowania z KM Policji w Zabrzu terminu i zakresu

spotkania.

4. Ustalania w porozumieniu z komendantem miejskim, bqdz osoba. przez niego

wyznaczona^, terminu oraz zakresu zajec specjalistycznych odbywaj^cych sie

na terenie komendy.

5. Zapewnienia dodatkowej opieki pedagogow w trakcie zajec, zarowno w szkole,

jak i na terenie komendy.

6. Zorganizowania transportu uczniow na zajecia odbywaj^ce sie w Komendzie.

7. Informowania rodzicow uczniow ,,Klasy Mundurowej" o dziataniach

podejmowanych we wspotpracy z KM Policji w Zabrzu.

§3

Komenda Miejska Policji zobowi^zuje sie do dzialah w zakresie realizacji celow

niniejszego porozumienia, a w szczegolnosci do:

1 Przeprowadzenia na terenie Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu,

w roku szk. 2017/2018, zajec teoretycznych dla uczniow ,,Klasy Mundurowej"

nt: Podstawy wiedzy o pracy policji. Etyka i zasady stuzby

2. Przeprowadzenia dla uczniow ,,Klasy Mundurowej", w roku szk. 2017/2018,

zajec specjalistycznych nt.: ,,Policja z bliska" - zadania, organizacja i zasoby na

przyktadzie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu (zajecia wyjazdowe).



§4

Wzajemne przedsiewziecia Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

I KM Policji w Zabrzu wykonywac bedq

z nalezyta^ starannosci^, wiedzq i z zachowaniem szczegolnych srodkow

bezpieczeiistwa.

§5

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu i KM Policji w Zabrzu beda^

uzgadniac terminy, zakres wzajemnej wspotpracy przy organizowaniu wspolnych zajec

i innych imprez.

§6

Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatkow ze strony KM Policji w Zabrzu.

§7

Wszelkie sprawy sporne i konfliktowe, mogqce wynikn^c w zwi^zku

z wykonywaniem postanowieri porozumienia, strony beda_ rozstrzygaty w drodze

negocjacji, dqz^c do ich polubownego zatatwienia i zakonczenia.

§8

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony, z mozliwosci^ jego rozwiqzania

przez kazda_ ze stron z trzymiesiecznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na

koniec miesiaca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia -

w przypadku razqcego naruszenia przepisow porozumienia.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie maJ3 postanowienia

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pozn.

zm.)



§10

Wszelkie zmiany lub uzupeJnienia niniejszego porozumienia wymagajq pisemnej

formy pod rygorem niewaznosci.

§11

Porozumienie sporz^dzono w dwoch jednobrzmia_cych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§12

Porozumienie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od jego podpisania przez

umawiaja_ce sie strony.
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