
LIST INTENCYJNY

o wspólpracy

podpisany w dniu 29.09.2014 r. W Wa§Zawie pomiędzy wojskową Akadcrrrię Techniczną

im. Jarosława Dąbrowskiego z sicdzibą w Warszawie, przy ul, GeD, Sylwestra Ka]iskiego 2,

leprczentowaną pżez J,M. Rektora gen, bryg, prol dr, hab, iDż, 7,ygmunta Mierczyka

Powiatem Janowskim.

przy ul. Zamoyskiego

którego działają:

^

Ieprezentowanym ptzez Zarząd Polviatu Janowskiego, z siedzibą

59. 23-300 Janów Lubelski, zwany dalej ,,Powiatcm", w imieniu

1. Jerzy Bielecki Slarosta Janowskr,

2. Bartosz Piech wicęstarosta Janowski

a

Liceum ogólnokształcącym inr. Bohaterów Por},towego Wzgófza z siedzibą w Janorłie

Lubelskim przy ul, Jana Pawła ll 1, zwarry dalej ,,Liceum", reprezentowanym pr7ez

D},rektor mgr Alicję Gąbka

Zważy\,łszy, że

wojskowa Akadcmia Technicżna im, Jaroslawa Dąbrow§kiego icst uczelnią

wyższą propagującą odpowiednie postawy etyczn€ st'udcntów, pro§adzącą badanin

naukowe na najłvyższym poziomie, na§tawioną na transl'er wiedąv wojskowej

i potitechnicznej, §tanowiącą zapl€cze dydaktyczne i $aukowo - badawczc mini§tla

obrony narcdowcj.

Powiat Janowski, jako jednostka śamorządu terytorialnego odpowiedzialna

jest za k§ztalcenie i wychowanic ucznió}v w szkolach po\ailgimnazjalnych, zape$ nienic

im walunków niezbędnych tlo rozwoju oraz przy8otcłvanie ich do obowiązków

rodzinnych i ob}łvatel§kich zgodni€ z zasa'lami solidxilrości, demokracji, tolerancii,

sprawiedliwości i wolności.

Liceum rcalizuje zadania wśzechstronnego l§x'iilcenia osobo}vości uczniów

poprzez edukację oraz wychowanie ob}Tvatcl§ki€ i pałr:ofycune, którego podstawą jcst

niepodległe pańsfwo, k§ztałtowanie śY/iatopog|ądu jairo kontynuacji historyczn€go

dziedzictwa ludzkości i wartości lrumaistycznych' przygotorvłnie do cz€stnictwa

włciu śpołeczeństwa dcmokratycznego, rozbułlowie postawy tolerancji

światopoglądowcj i poszanorvania go<lnoici człowieka, uńor ocześnianic treści, metod

i form ksztalccnia.



Strony postanawiają:

§1

Podiąć wspólne działania na rzecz tozwoju i edukacji nrłodzieży, propagowania wiedzy

poljteclrricznej i z zakresu wojskowości oraz prrygotowania przyszłych kadr na potrzeby

polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.

§2

W ramach porozumienia Akademia zoborł,iązuie się do:

1. objęcia Liceum patronatem nauko§rym oraz do współpracy ze szkołarni

ponadgimnazjalnymi w Powiecie Janowskim,

2- Plowadzenia zaięć pokazowych przez nauczycieIi akademickjch oraz udzielaDja

konsultacji i pomocy w oplacowywaniu zajęć w Licer,un i w szkołacb

ponadgimnazj alnych w Powiecie Janowskim.

3. Współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterzę popularno-

naukorł,ym dJa uczniów i studentów (olimpiady, sesje, festilł,ale nauki, dni ot\,Vafie itp,),

4. Współorganizo\ł,ania irnprez spońowo-rekreacyjnych i turyst,vcznych olaz spotkań

kulturalno-historycZnych.

5. Zątasz.ania lczniów klas matrrralnych do udziałLl w Akademickich kolach naukowych,

6, Utwoźenia na stronie i ternetowej WAT połączeń ze stroną Licerrnr,

7. Dostalczania prasy wydawanej przez WAT oraż publikacji o chankterze naukowym,

które mogą być wykorzysty\ł,ane w procesie dydaktycznyn Liceum,

8. Współpracy z nauczycielamj Liceum i szkól ponadgimnazj alnych w Powiecie Janorł,skim

oraz wydawanie publikacji o charakterze naukowym,

§3

W ramach współpracy Powiat Janowski zobowią,uje się do:

1. Tworzenia warunków orgimizacyjrrych i rł,spierania Liceun w dzialaniach zmierzających

do realizacji i rozwoju wspólpracy z WAT,

2. Umieszczenia w materiałach promocyjnych Powialu Janowskjcgo, W t}m Lra stronie

intęrnetowej oraz publikacjach analogowych irrfornacji o WAT. dotyczących

w szczególności aspektów współpracy wynikających Z ninięjszego porozumienie, a także

innych illfornrac.ji o projektach, ofertach i działaniach realizowanych przez WAT,



§4

W ramach wspóĘracy Liceum zobowiązuje się do:

] , Propagowania wśród uczniów ofeńy studiów w WAT,

2. WspółudziałLr w organizowaniu koŃursów i imprez o charaklelzc naŃo\\,ym

i poznawczym dla uczniów i studentów (olillpiady, fcsliwale nauki, dni otu,alte itp,),

3- Zapraszaria studentów do udziału w spotkaniach naŃowych, kulturalnych i imprezach

patriotycznych organizowanycl] na telenie Liceun,

4. Umieszczania w dokumcntach szkolnych i materiałach promoc),jnych szkoły inforrnacji

o współpracy z Wojskową Akademią Teclrniczną.

5, I]tworzcnia na stroiie intemetowej Liceum irrformacji o WĄT oraz połączeń ze stroną

intemctową Uczelni.

6, Wyeksponowania tablicy reklanrorł,ej z 1ogo WAT i Liceul przed budynkicm szkoły,

§5

Stfony zobowiązują się do udziału w uroczystościach organizowanych przez Powiat

Janowski. Liceum i WAT na zasadzie wzajemności-

§6

Szczegółowe zasady współpracy i sprawowania patronatów naukowych będą okrcślone

w odrębnyclr umowach.

§7

Zasady prowadzenia zaięć z uczniami na lerenie Licoum lub w objektach WAT będą

przedmiotem oddzielnych umów zawieranych w danyn roku szkolnyn,

§8

List intencyjny podpjsano na czas nieokreślony.

§9

W okresic obowiązywalria listLr strony dopuszczają możliwość odsląpjcnia od niego,

Z Zachowaniein jednomicsięcznego okresu wypowiedzenia.

§ l0

Ljst sporządzono w trzech jcdnobrzmiących egzemplarzaclr pojednym dla każdcj ze stron-
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