
Umowa o współpracy 
zawarta w dniu 12 marca 2012 r. w Lublinie 

 
 
pomiędzy: 
 
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,  

al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 

reprezentowanym przez prof. dr. hab. Józefa Franciszka Ferta, Prorektora ds. Dydaktyki i 

Wychowania, 

zwanym dalej KUL 

a 

Zespołem Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju, 

ul. Tadeusza Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj, 

reprezentowanym przez mgr Mariana Klecha, Dyrektora Szkoły, 

zwanym dalej Liceum Ogólnokształcącym. 

 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad, zakresu i form współpracy pomiędzy 

Instytutem Filologii Germańskiej KUL a Liceum Ogólnokształcącym, mającej na celu 

budowanie relacji między edukacją na poziomie szkolnym i edukacją na poziomie 

akademickim. 

 

§2 

Umowa ma na celu prowadzenie wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych w celu 

rozwijania zainteresowań uczniów oraz rozszerzania programu nauczania z zakresu języka 

niemieckiego prowadzonego przez  Liceum Ogólnokształcące. 

 

§3 

KUL zobowiązuje się w szczególności do: 

1. umożliwienia udziału młodzieży szkolnej w wybranych zajęciach akademickich, 

imprezach naukowych na terenie Uniwersytetu; 

2. informowania Liceum Ogólnokształcącego o ciekawych wydarzeniach kulturalnych 

i naukowych; 

3. udostępnienia uczniom księgozbioru Instytutu Filologii Germańskiej KUL; 



4. prowadzenia przez pracowników lub studentów KUL zajęć dla Liceum 

Ogólnokształcącego. 

 

§4 

Zespół Szkół zobowiązuje się w szczególności do:  

1. promocji KUL wśród uczniów oraz zamieszczenia na stronie internetowej Liceum 

Ogólnokształcącego logotypu KUL z aktywnym przekierowaniem do strony 

www.kul.pl; 

2. ekspozycji w widocznym miejscu oferty KUL (plakaty informacyjne, ulotki); 

3. współpracy w zakresie odbywania przez studentów Instytutu Filologii Germańskiej 

KUL praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych. 

 

§5 

1. Za realizację postanowień niniejszej umowy z ramienia KUL odpowiedzialna jest dr 

hab. Marzena Górecka, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej KUL.  

2. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Liceum Ogólnokształcącego 

odpowiedzialny jest nauczyciel języka niemieckiego 

mgr Amelia Szuba-Wenek. 

 

§6 

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku akademickiego.  

 

 

§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 

 

§8 

Umowę sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 
 



Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ 

w Biłgoraju 

Katolicki Uniwersytet Lubelski  
Jana Pawła II 

 
 
 


