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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
 

w dniu 20 marca 2013r. w Warszawie pomiędzy: 
Kuratorium Oświaty w Warszawie z siedzibą Al. Jerozolimskie 32, 00 - 024 Warszawa, 
reprezentowanym przez: 
Pana Karola Semika - Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
zwanym w dalszej treści porozumienia „Kuratorium'' 
 
Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
reprezentowanym przez: 
Joannę Gospodarczyk – Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  
zwanym w dalszej treści porozumienia „Miastem” 
 
Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
z siedzibą ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, reprezentowanym przez: 
Pana Jarosława Zaronia – Dyrektora                                                                                        
zwanym w dalszej treści porozumienia „MSCDN'' 
 
łącznie zwanych „Stronami Porozumienia'' 
zostało zawarte porozumienie o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Przedmiot Porozumienia 
 

1. Przedmiotem Porozumienia jest współpraca Stron Porozumienia w zakresie realizacji 
projektu edukacyjnego „Połowa drogi..." zwanego dalej „Projektem”. 

2. Celem Projektu jest badanie rozwoju umiejętności matematycznych uczniów gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. 

3. W gimnazjach badanie jest przeprowadzane w cyklu dwuletnim: 
a) testem Matematyka na starcie III etapu edukacyjnego, diagnozującym 
umiejętności matematyczne uczniów na początku nauki w klasach pierwszych; 
b) testem Diagnoza w połowie III etapu edukacyjnego, diagnozującym 
umiejętności matematyczne uczniów klas drugich. 

4. W szkołach ponadgimnazjalnych badanie jest przeprowadzane w cyklu dwuletnim: 
a) testem Potęga matematyki, diagnozującym umiejętności matematyczne 
uczniów na początku nauki w klasach pierwszych; 
b) testami: Matematyka do potęgi P (poziom podstawowy) oraz Matematyka do 
potęgi R (poziom rozszerzony),  diagnozującymi umiejętności matematyczne 
uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących i klas drugich lub trzecich 
techników. 

5. Przygotowane testy są opracowane z uwzględnieniem obowiązującej Podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 

6. W celu realizacji Projektu Mazowiecki Kurator Oświaty powołuje Zespół ds. realizacji 
projektu edukacyjnego „Połowa drogi…”, w skład którego wchodzą nauczyciele 
konsultanci edukacji matematycznej, nauczyciele doradcy metodyczni MSCDN  
i nauczyciele doradcy metodyczni m.st. Warszawy oraz przedstawiciele Kuratorium. 

7. Członkowie Zespołu, o którym mowa w ust. 6 nie otrzymują wynagrodzenia za prace 
związane z realizacją projektu. 

8. Miasto będzie realizować porozumienie przez działającą w jego imieniu samorządową 
placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – 
Społecznych i Szkoleń, zwane dalej WCIES.  
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§ 2 
 

Zadania i obowiązki Stron Porozumienia 
 

1. Kuratorium akceptuje koncepcję badawczą Projektu i sprawuje nadzór nad jej realizacją. 
2. Kuratorium organizuje i przeprowadza badania pilotażowe testów z matematyki  

w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 
3. Za realizację zadań w Projekcie w gimnazjach na zlecenie Miasta odpowiada WCIES  

we współpracy z MSCDN.  

4. Do zadań WCIES należy: 
a) implementacja koncepcji badawczej na poziomie gimnazjum; 
b) przygotowanie testów badających umiejętności matematyczne uczniów 

gimnazjów; 
c) standaryzacja testów (uwagi recenzentów i wyniki pilotażu); 
d) opracowanie raportu ewaluacyjnego po pilotażu testu; 
e) przygotowanie materiałów informacyjnych i instruktażowych dla nauczycieli 

i dyrektorów gimnazjów;  
f) opracowanie formularza zgłoszeniowego dla gimnazjów i przyjmowanie zgłoszeń 

za pomocą strony internetowej; 
g) kolportaż testów i materiałów informacyjnych do gimnazjów w wersji 

elektronicznej za pomocą strony internetowej; 
h) opracowanie przykładowych rozwiązań, formularza do wpisywania wyników 

w trybie on-line; 
i) opracowanie wyników klasowych; 
j) ewaluacja wyników testów; 
k) badanie jakości kształcenia przedmiotowego z wykorzystaniem wskaźnika EWD; 
l) przeprowadzenie konferencji informujących o założeniach i realizacji Projektu; 
m) organizowanie form doskonalenia nauczycieli związanych z koncepcją badawczą 

Projektu. 
6. Za zadania w Projekcie w szkołach ponadgimnazjalnych odpowiada MSCDN  

we współpracy z WCIES. 

7. Do zadań MSCDN należy: 

a) implementacja koncepcji badawczej na poziomie szkół ponadgimnazjalnych; 
b) przygotowanie testów badających umiejętności matematyczne uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych; 
c) standaryzacja testów (uwagi recenzentów i wyniki pilotażu); 
d) opracowanie raportu ewaluacyjnego po pilotażu testów; 
e) przygotowanie materiałów informacyjnych i instruktażowych dla nauczycieli 

i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych;  
f) opracowanie formularza zgłoszeniowego dla szkół ponadgimnazjalnych 

i przyjmowanie zgłoszeń za pomocą strony internetowej; 
g) kolportaż testów i materiałów informacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych  

w wersji elektronicznej za pomocą strony internetowej; 
h) opracowanie przykładowych rozwiązań, formularza do wpisywania wyników 

w trybie on-line; 
i) opracowanie wyników klasowych; 
j) ewaluacja wyników testów; 
k) badanie jakości kształcenia przedmiotowego z wykorzystaniem wskaźnika EWD; 
l) przeprowadzenie konferencji informujących o założeniach i realizacji Projektu; 
m) organizowanie form doskonalenia nauczycieli związanych z koncepcją badawczą 

Projektu. 
8. Strony zobowiązują się do umieszczania swoich logotypów na wszystkich 

materiałach dotyczących Projektu w szczególności w materiałach promocyjnych, 
informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych. 

9. Znak promocyjny miasta stołecznego Warszawy można wykorzystywać zgodnie 
z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, 
który stanowi załącznik do zarządzenia nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy 
z dnia 6 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Katalogu Systemu 
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Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących  
m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych (z późn. zm.). 

 
§ 3 

 
Czas trwania Porozumienia 

 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez należycie umocowanych 
przedstawicieli Stron Porozumienia. 

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony. 

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron Porozumienia w każdym 
czasie z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4. W przypadku naruszenia istotnych postanowień Porozumienia każda ze Stron 
Porozumienia ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego. 

 
§ 4 

 
Postanowienia końcowe 

 

1. Strony postanawiają wygasić porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu 
edukacyjnego „Połowa drogi…” z dnia 27 września 2010 r. 

2. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron Porozumienia, czwarty egzemplarz dla WCIES. 

 
 
 

          Kuratorium                                            Miasto                                      MSCDN 

Mazowiecki Kurator Oświaty         Dyrektor Biura Edukacji                  Dyrektor MSCDN 

              Karol Semik                     Joanna Gospodarczyk                 Jarosław Zaroń 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                               Realizator  

Warszawskie Centrum Innowacji 
          Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 

Dyrektor WCIES 
          Arkadiusz Walczak 

 


