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pomiqdzy:

Warszawskim Centrum lnnowacii Edukacy.ino-Spolecznych i 5zkolef
ul. Stara 4 00-231 Warszawa, reprezentowanym przez Pana Arkadiusza Walczaka, Dyrektora
a

Mazowieckim Samorzqdowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swiqtojerska 9, OO-236 Warszawa, reprezentowanym przez Pana Jaroslawa Zaronia, Dyrektora
lqcznie zwanych,,Stronami Porozumienia"

&1.
Przedmiot Porozumienia

1. Przedmiotem Porozumienia jest wsp6lpraca Stron Porozumienia w zakresie realizacji

projektu

edukacyjnego ,,Polowa drogi..." zwanego dalej ,, Projektem".

2.

Celem Projektu jest badanie rozwoju umiejetnoici matematycznych uczni6w szk6l podstawowych oraz
szk6l ponadpodstawowych wojew6dztwa mazowieckiego.

3.

W szkotach podstawowych badanie jest przeprowadzane w cyklu dwuletnim:
a) testem diagnozujqcym umiejqtnosci matematyczne uczni6w na poczqtku nauki w klasach lV;
b) testem diagnozujqcym umiejQtnoSci matematyczne uczni6w klas Vl, przeprowadzonym w drugim
semestrze roku szkolnego.

4.

W szkolach ponadpodstawowych badanie jest przeprowadzane w cyklu dwuletnim:

a) testem diagnozujqcym umiejqtno6ci matematyczne uczni6w na poczEtku nauki

w

klasach

pierwszych;

b) testami: MdtemotykoP (poziom podstawowy) oraz MotemotykdR (poziom rozszerzony),
diagnozujEcymi umiejetnoici matematyczne uczni6w klas drugich lice6w oraz drugich lub trzecich
technik6w, przeprowadzonymi w drugim semestrze roku szkolnego.

5. Testy przygotowywane do diagnoz sa opracowywane z uwzglqdnieniem obowiazujEcych podstaw
programowych dla ksztalcenia o96lnego na odpowiednich poziomach edukacyjnych.
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Zadania i obowiEzki Stron Porozumienia

zadai w Pro.jekcie w szkolach podstawowych Mazowsza odpowiada WCIES.

1.

Za realizacje

2.

Do zadafi WCIES naleiy:

a) implementacja koncepcji badawczej na poziomie szkoly podstawowej;
b) przygotowanie test6w badajEcych umiejgtnoSci matematyczne uczni6w szk6l podstawowych;
c) opracowanie przykladowych rozwiqzari, formularza do wpisywania wynik6w;
d) standaryzacja test6w (np. uwagi recenzent6w iwyniki pilota2u);
e) przygotowanie material6w informacyjnych i instruktaiowych dla nauczyciell idyrektor6w szk6l
podstawowych;

f)

opracowanie formularza zgloszeniowego dla szk6l podstawowych iprzyjmowanie zgloszei
pomocq strony internetowej;
g) kolportai test6w i materia'l6w informacyjnych do szk6l podstawowych w wersji elektronicznej
pomocq strony internetowej;
h) opracowanie raport6w diagnostycznych;
i) ewa luacja wynik6w test6w;
j) badanie jako6ci ksztalcenia przedmiotowego np. z wykorzystaniem wskainika EWD;
k) organizowanie form doskonalenia nauczycieli zwiazanych z koncepcjq badawczq Projektu.
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3.

Za zadania w Projekcie w szkolach ponadpodstawowych Mazowsza odpowiada MSCDN.

4.

Do zadari MSCDN naleiy:

a) implementacja koncepcji badawczej na poziomie szkoty ponadpodstawowej;
b) przygotowanie test6w bada.iQcych umiejqtno6ci matematyczne uczni6w

szk6l

ponadpodstawowych;

c) opracowanie kartotek test6w, przykladowych rozwiqza6, form ularza Excel dowpisywania wynik6w;
d) opracowanie izainstalowanie na platformie Moodle kurs6w on-line dla nauczycieli w ramach
kt6rych zostanq przeprowadzone diagnozy w odpowiednich klasach;

e) standaryzacja test6w (uwagi recenzent6w, uwagi nauczycieli uczestniczqcych w pro.iekcie, wyniki
pilotaiu);
f) przygotowanie material6w informacyjnych i instrukta2owych dla nauczycieli idyrektor6w szk6l
ponadpodstawowych;
g) przyjmowanie zgloszei nauczycieli na kurs on-line za pomocE strony internetowej
https://svstem.mscd n ollzewnetrzne/ biezaca2/w/Radom
h) kolporta2 test6w i material5w informacyjnych do szk6l ponadpodstawowych wwersji
elektronicznej za pomocE platformy Moodle (na stronie kursu on-line);
i) analiza iloiciowa ijakoSciowa wynik6w testowania
j) opracowanie raport6w diagnostycznych dla klas uczestniczqcych w projekcie oraz zbiorczego
raportu diagnostycznego;
k) organizowanie form doskonalenia nauczycieli wynikajqcych z koncepcji badawczej Projektu.

5.

Strony zobowiqzujq siq do:

a) umieszczania swoich logotyp6w

w

materiatach dotyczqcych Projektu w szczeg6lnoSci
i kartotekach test6w oraz w raportach

w materialach promocyjnych, informacy.jnych, w testach

b)

diagnostycznych;
zamieszczania informacji dotyczqcych wynik6w prowadzonych diagnoz, tzn. zbiorczych raport6w
diagnostycznych na stronie internetowej Projektu (http://www.polowad roei.mscd n pll)'
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Kootdynatorzy
Do bie2qcych kontakt6w w ramach niniejszego Porozumienia oraz nadzoru nad realizac.iq jego postanowiei
kaZda ze Stron Porozumienia wyznacza

KoordYnatora:

ze strony warszawskiego centrum lnnowacji

Ed u

kacyjno-spolecznych iSzkoleri

.\

r\ -

p.\.1.+)..*r1n.r*\.5.Y)*
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ze strony Mazowieckiego Samorzqdowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p. Beate wEsowskq-Na rojczyk.

$4'
Postanowienia koricowe

1.

porozumienie wchodzi w iycie z dniem jego podpisania przez naleiycie umocowanych przedstawicieli
Stron Porozumienia.

2.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

3. Porozumienie more zostai rozwiqzane prrcz kaidq ze stron Porozumienia

w

ka2dym czasie

z zachowaniem 3- miesiecznego okresu wypowiedzenia.

4.

W przypadku naruszenia istotnych postanowieri Porozumienia kaida ze Stron Porozumienia ma prawo
rozwiqzai porozumlenie bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego
miesiqca kalendarzowego.

5.

porozumienie sporzQdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze Stron
Porozumienia.
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