
POROZUMIENIE

zawarte w Lublinie, w dniu …......................................... roku,
pomiędzy:
…............................  z  siedzibą  w  Lublinie  ul.  …...................,  ….......................Lublin,  
zwanym dalej Szkołą, którą reprezentuje:
…................................. – Dyrektor …..............................…
•

a:

…............................................ z  siedzibą  w  Lublinie,  ul.  …......................................,
…..........................  Lublin, zwanym dalej Klubem, który reprezentuje:
…...................................– ….....................
….................................. - …........................

Szkoła oraz Klub w dalszej  części  Porozumienia zwani  są łącznie  Stronami,  a  każdy
z nich z osobna zwany jest Stroną.

§ 1
1. Porozumienie określa zasady funkcjonowania klas profilowanych organizowanych

w roku szkolnym 2021/2021 przez Szkołę przy współpracy Klubu.
2. Celem  prowadzenia  klas  profilowanych  jest  rozwój  szkolenia  sportowego

w dyscyplinie  …................  w  oparciu  o  placówki  edukacyjne  prowadzone  przez
Gminę Lublin.

3. Strony  zobowiązują  się  do  prowadzenia  klas  profilowanych  w  dyscyplinie
…...................... na poziomie klasy …............. (liczba godzin tygodniowo: …......), w
roku szkolnym 2021/2022.

4. Strony  zobowiązują  się  czynić  starania  w  zakresie  przekształcenia  w  kolejnych
latach  szkolnych  klasy  profilowanej  w  klasę  sportową  w  rozumieniu  przepisów
oświatowych.

5. Do dnia 30.06.2022 r. funkcjonowanie klasy profilowanej zostanie ocenione przez
przedstawicieli  Szkoły,  Klubu  oraz  Wydziału  Sportu  Urzędu  Miasta  Lublin  pod
kątem kontynuowania działalności klasy w kolejnym roku.

§ 2
Szkoła zobowiązuje się do:

1) dopasowania  dodatkowych  godzin  przyznanych  przez  Wydział  Sportu  Urzędu
Miasta Lublin w ramach klasy profilowanej do planu zajęć danego oddziału.
2) nadzoru  nad  prawidłową  realizacją  oraz  przebiegiem  zajęć  sportowych  przez
nauczyciela zatrudnionego przez Klub.
3) udostępnienia szkolnych obiektów sportowych na potrzeby prowadzenia zajęć.
4) zabezpieczenia niezbędnego sprzętu sportowego.
5) zgłoszenia klasy do współzawodnictwa szkół, w tym do udziału w turniejach klas
profilowanych organizowanych przez Wydział Sportu.
6) zamieszczenia informacji nt. prowadzenia klasy profilowanej oraz jej finansowaniu 
z budżetu Gminy Lublin na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szkoły.

§ 3
Klub zobowiązuje się do
1) przeprowadzenia  w  uzgodnionym  ze  Szkołą  terminie  naboru  do  nowo  tworzonych
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grup/oddziałów,
2) przekazania  rodzicom/opiekunom  uczniów,  biorących  udział  w  naborze  klauzuli
informacyjnych o przetwarzaniu danych osobowych w ramach naboru,
3) przekazania  rodzicom/opiekunom  uczniów  biorących  udział  w  szkoleniu  klauzuli
informacyjnych  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  w  ramach  prowadzonego  procesu
szkolenia,
4) wprowadzenia  do  programu  www.  aktywny  .  lublin.  eu   udostępnionego  przez  Urząd
Miasta Lublin danych uczniów w zakresie niezbędnym do weryfikacji frekwencji podczas
zajęć tj. imię nazwisko, klasa, szkoła.
5) opracowania, wspólnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia, planu szkolenia na rok
szkolny.
6) wypłaty wynagrodzenia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia ze środków pozyskanych
na ten cel  z dotacji  udzielonej  przez Wydział  Sportu Urzędu Miasta Lublin.  W ramach
zawartej  z  nauczycielem  umowy  Klub  wprowadzi  postanowienie  dotyczące  nadzoru
Dyrektora Szkoły nad prawidłową realizacją oraz przebiegiem zajęć sportowych.
7) powierzenia  prowadzenia  zajęć  w ramach  przyznanych godzin  osobie  posiadającej
kwalifikacje w danej dyscyplinie sportu, po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Sportu
Urzędu Miasta Lublin oraz Dyrektorem Szkoły.
8) włączenia uczniów klasy do systemu współzawodnictwa prowadzonego przez polskie/

okręgowe związki sportowe 
-  w  szkołach  ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych  wymóg  ten  stanowi  w  roku
szkolnym 2021/2022 – 100%, 
-  w szkołach podstawowych – w roku szkolnym 2021/2022 – min.  50% (w przypadku
kontynuacji - 75%) 
9) finansowania  udziału  w  rozgrywkach/zawodach  w  ramach  współzawodnictwa

prowadzonego przez polskie/okręgowe związki sportowe.
10) umożliwienia udziału w zgrupowaniach  organizowanych przez Klub.
11) umożliwiania  korzystania  ze  specjalistycznego  sprzętu  sportowego  będącego  

w dyspozycji Klubu.
12) umożliwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli prowadzących zajęcia.
13) zamieszczenia informacji  nt.  prowadzenia klasy profilowanej oraz jej  finansowaniu  

z budżetu Gminy Lublin na stronie internetowej Klubu.

§ 4
1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie, z zachowaniem miesięcznego
terminu  wypowiedzenia,  w  przypadku  niewywiązywania  się  przez  drugą  ze  Stron  
z nałożonych obowiązków. 
2. Porozumienie ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
negatywnej opinii o funkcjonowaniu klasy profilowanej wyrażonej przez jeden z podmiotów
wskazanych w § 1 ust. 5 niniejszego Porozumienia w ramach określonej tam procedury.

§ 5
Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  
z  których  jeden otrzymuje  Szkoła,  jeden Klub a  jeden Wydział  Sportu  Urzędu  Miasta
Lublin.

Szkoła Klub
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