PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

POROZUMIENIE
w sprawie współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji
prawnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na obszarze
województwa pomorskiego
zawarte w dniu 10 grudnia 2015 roku w Gdańsku
pomiędzy:
Elżbietą Wasilenko – Pomorskim Kuratorem Oświaty,
a
Przemysławem Banasikiem – Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku,
łącznie zwanych stronami
§1
Porozumienie określa zasady współpracy Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Kuratorium
Oświaty w Gdańsku w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji
prawnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz
placówkach objętych nadzorem Pomorskiego Kuratora Oświaty.
§2
Celem programu edukacji prawnej jest przede wszystkim:
 wyposażenie młodych ludzi w elementarną wiedzę z zakresu prawa w Polsce oraz
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym państwie;
 zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami prawnymi jako przygotowanie
do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie – przekazywanie praktycznej wiedzy
prawnej;
 wspieranie ustawowych zadań szkoły;
 kształtowanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów - wspieranie działań
profilaktycznych i prewencyjnych;
 rozwój świadomości prawnej młodzieży;
 realizacja zadań z zakresu profilaktyki;
 zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu;
 pomoc w realizacji wymagania stawianego wobec szkół i placówek przez państwo:
„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

§3
Program edukacji prawnej realizowany będzie poprzez:
 prowadzenie z udziałem przedstawicieli sądów lekcji/zajęć z zakresu prawa w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na obszarze
województwa pomorskiego, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie - zajęcia
prowadzone są pro bono;
 umożliwianie uczniom i nauczycielom wizyt w siedzibach sądów, udziału w symulacjach
rozpraw oraz w innych rozprawach sądowych (po uzgodnieniu z właściwą jednostką
sądu);
 udział uczniów i nauczycieli w organizowanych przez Sąd Dniach Otwartych;
 organizację konkursów tematycznych;
 propagowanie wiedzy prawniczej i prawnej wśród młodzieży szkolnej z wykorzystaniem
uzgodnionych przez strony środków edukacyjno-wychowawczych: podręczników,
filmów, prezentacji multimedialnych i innych na terenie szkół i sądów znajdujących się
na wymienionym wyżej obszarze;
 przekazywanie wiedzy prawniczej i prawnej w szkołach odbywać się może m.in.
w ramach przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, w ramach zajęć z wychowawcą,
wycieczek szkolnych, w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r.
poz. 357) oraz w ramach innowacji pedagogicznych;
 pozyskiwanie do współpracy Partnerów (np. organizacje społeczne, stowarzyszenia
działające pro bono, szkoły wyższe, jednostki administracji publicznej);
 wspieranie szkół przy realizacji programów wychowawczych i programów profilaktyki
w szkołach w zakresie objętym programem edukacji prawnej;
 wspieranie szkół w stosowaniu nowoczesnych metod wychowawczych w profilaktyce
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej;
 zachęcanie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych
do stosowania w trudnych sprawach wychowawczych mediacji rówieśniczych;
 propagowanie wiedzy z zakresu edukacji prawnej poprzez konferencje, szkolenia, itp.
współorganizowane z Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz innymi podmiotami i osobami
działającymi na rzecz edukacji;
 inne uzgodnione działania.

§4
Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zobowiązuje się do:
 zapewnienia koordynacji działań przy wdrażaniu programu edukacji prawnej;
 wsparcia szkół poprzez zapewnienie kontaktu z sądami oraz innymi instytucjami
administracji publicznej;
 prowadzenia wykazu zgłoszeń szkół uczestniczących w programie i udostępnienia
go Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w celu monitorowania udziału szkół w programie;
 umieszczenia na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku zakładki
„Współpraca ze szkołami”, w której prezentowane będą informacje związane z realizacją
projektu;
 współpracy w przygotowaniu propozycji tematów lekcji/zajęć oraz promowania programu
edukacji prawnej we własnej działalności. Szkoły mogą zaproponować interesującą je
tematykę lekcji/zajęć prowadzonych z udziałem przedstawicieli sądów.
§5
Pomorski Kurator Oświaty zobowiązuje się do:
 promowania programu edukacji prawnej wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych poprzez przekazywanie przedmiotowych
informacji oraz zachęcanie szkół do uczestnictwa w różnych formach realizacji projektu;
 udostępnienia i prowadzenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku
zakładki „Edukacja prawna uczniów”, w której prezentowane będą informacje związane
z realizacją projektu;
 umożliwienia kontaktu przedstawicieli sądów ze szkołami, w których program edukacji
prawnej będzie realizowany;
 ułatwienia rozpowszechnienia w szkołach nieodpłatnych materiałów edukacyjnych, np.
podręczników z zakresu edukacji prawnej, broszur, informatorów;
 oceny pod względem metodycznym oraz przydatności rozpowszechnianych w szkołach
materiałów edukacyjnych w związku realizacją programu edukacji prawnej w szkołach.
§6
Strony zobowiązują się wzajemnie do współpracy w przygotowaniu bazy tematyki lekcji/zajęć,
które będą realizowane w ramach programu edukacji prawnej oraz współorganizowania
konkursów tematycznych z zakresu edukacji prawnej, a także objęcia wybranych inicjatyw
Honorowym Patronatem.
§7
Strony porozumienia zobowiązują się do wyznaczenia w ramach swoich instytucji osób
do bieżącego kontaktu w celu realizacji programu edukacji prawnej.

§8
Strony zawierające niniejsze porozumienie deklarują propagowanie idei programu
edukacji prawnej, w tym jego promowanie również z wykorzystaniem nowoczesnych środków
przekazu (media np. prasa, telewizja, radio, Internet).
§9
Strony zawierające porozumienie uznają przeprowadzone w ramach wcześniejszej
współpracy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2014/2015 działania z zakresu edukacji prawnej za pilotażowe w ramach
realizacji niniejszego programu.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, natomiast program edukacji prawnej
będzie realizowany od roku szkolnego 2015/2016 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach
szkolnych.
§10
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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