УГОДА
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОВІДНОСИН

м.

« СУ »

Дніпро

СТОРОНА-1:

лютого

2019 р.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ)

, в особі в. о, директора
Статуту______________________________ ,

ОСВІТИ «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО»

Мельник Тетяни Вячеславівни , що діє на підставі
СТОРОНА-2 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ________________
ШКОЛА № 69» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_________ _____ , в особі директора________
Шевченко Марини Євгенїївни
, що діє на підставі ___________________________________ ,
(що разом іменуються «СТОРОНИ») уклали цю Угоду про наступне:
1. СТОРОНИ цією Угодою підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і
погоджене втілення проектів і заходів, метою яких є впровадження 8ТЕМ-освіти в навчальновиховний процес, об’єднання зусиль задля сприяння утвердженню компетентністно-орієнтованого
підходу до освітнього процесу, успішній самореалізації здобувачів освіти з урахуванням вимог часу.
2. СТОРОНИ зобов’язуються спільно діяти на засадах суспільної вигоди задля досягнення
загальнонаціональних цілей у соціально-освітньому просторі та відповідно до статутних завдань
кожної зі СТОРІН цієї Угоди.
3. У процесі виконання намічених спільних цілей СТОРОНИ воліють будувати свої
взаємовідносини на підставі рівності та захисту інтересів один одного і всіх залучених учасників
освітнього процесу, а також ґрунтуючись на вимогах чинного законодавства України.
4. СТОРОНИ можуть надавати одна одній будь-яку технічну або організаційну підтримку.
5. Для сприяння досягненню спільних та загальнонаціональних цілей, окреслених цією Угодою,
СТОРОНИ зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією, дотичною
до аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації, встановлювати організаційнометодичні та науково-технічні зв'язки з третіми особами й інформувати одна одну про результати
подібних контактів.
6. СТОРОНИ мають намір здійснювати співробітництво відповідно до попередньо узгоджених
форм консультативної та профорієнтаційної роботи зі здобувачами освіти (Додаток 1).
7. Дія цієї Угоди розповсюджується на невизначений строк до моменту, доки СТОРОНИ
зацікавлені у продовженні спільної діяльності.
8. Ця Угода не накладає на СТОРОНИ жодних фінансових або специфічних за змістом
юридичних зобов’язань.
9. Цю Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної зі
СТОРІН.
10. СТОРОНИ зобов'язуються під час виконання цієї Угоди не зводити розуміння
співробітництва до дотримання лише наявних у ній вимог, підтримувати ділові контакти та вживати
всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх зв’язків.
11. Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН:
СТОРОНА-1:
ВПУ № 55 М. ДНІПРО

СТОРОНА-2:
_________ КЗ «СЗШ № 69» ДМР___________

Код ЄДРПОУ 02549598
вул. Любарського, 2, м. Дніпро, 49098
р/р № 31552261106237, МФО 820172
й^фи^ужій службі України, м. Київ
у

Код ЄДРПОУ 26237053___________________
вул. Софії Ковалевської, 86а, м, Дніпро, 49087
р/р №МФО

ЖЖ

аА

/Налила М/На
и
ІЬЛ)

м.п

55 М. ДНІПРО

II
7^

Т. В. МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Угоди від (У 02.2019 р.

ПЛАН
спільної діяльності

ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ М.ДНІПРО
«ВИГНЕ. ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО»
та
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 69»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
щодо проведення консультативних занять
в рамках інноваційного освітнього проекту «STEM на Дніпрі»
№
з/п

1

2

3

Назва заходу

Інформаційна година «Екологічне
пакування - крок до оздоровлення
навколишнього середовища»
Урок праці з учнями 9 класу
відповідно до шкільної програми.
Малювання ескізів сумок
Майстер-клас з виготовлення
елементів декору сумок

Місце проведення

КЗ «СЗШ № 69» ДМР

Майстер в/н
Глотова В.В.

КЗ «СЗШ № 69» ДМР

Майстер в/н
Глотова В.В.

КЗ «СЗШ № 69» ДМР

Майстер в/н
Глотова В.В.

4

Професійна консультація
старшокласників.
Виготовлення лекал за ескізами сумок

ВПУ № 55 М. ДНІПРО

5

День відкритий дверей із запрошенням
учнів КЗ «СЗШ № 69» ДМР.
Майстер-клас з виготовлення сумок

ВПУ № 55 М. ДНІПРО

СТОРОНА-1:
У № 55 М. ДНІПРО

№ 55 М. ДНІПРО

Т. В. МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

Відповідальний

Секретар приймальної
комісії Кушнір І.В.
Викладач
конструювання
Кулікова Т.В.
Заступник директора з
НВР Яркова II.
Майстер в/н
Глотова В.В.

СТОРОНА-2:
КЗ «СЗШ № 69» ДМР

