UMOWA
Zawarta w dniu …………. r. w Białymstoku
pomiędzy:
Szkołą Podstawową Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku, reprezentowaną przez dyrektora p. Annę Satuła
z siedzibą: ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a; 15-687 Białystok, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000
zwanym Projektodawcą,
a
imię i nazwisko ……………………………………………………………….………
adres …………………………………………………………………………………..
zwanym Uczestnikiem/czką.
§1
1. Projektodawca organizuje dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Akademia Pomysłów – BUILD
UP” Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i
edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w
zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
2. W ramach projektu Projektodawca organizuje bezpłatne wsparcie w zakresie:
o

zajęć Laboratorium Odkryć Przyrodniczych –144 godziny zajęć / uczestnik/czka,,

o

zajęć Matrix matematyczny –72 godziny zajęć / uczestnik/czka,,

o

zajęć Mały geniusz - grafika komputerowa dla uczniów klas IV – VI – 144 godziny zajęć
/uczestnik/czka,

o

zajęć Foto - Pstryk - koło gorliwych fotografów–72 godziny zajęć / uczestnik/czka,,

o

zajęć Magia programowania – 144 godziny zajęć / uczestnik/czka,,

o

zajęć Radio - TV i my – 144 godziny zajęć / uczestnik/czka,

o

zajęć Web-designerzy na start – 144 godziny zajęć / uczestnik/czka,.



Wyjazdów edukacyjnych: do Centrum Nauki Kopernik.



Poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej:
o



Poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej grupowe i indywidualne

Szkoleń skierowanych do nauczycieli:
o

Studia podyplomowe „Neurodydaktyka z tutoringiem”

o

Szkolenie z metody Tomatisa–45 godz./ uczestnik/czka,

o

Praktyczne zastosowanie TI w szkole - 20 godz./ uczestnik/czka,

o

Studia podyplomowe „Nowoczesne metody nauczania matematyki”

o

Geogebra dla nauczycieli matematyki - 60 godz./ uczestnik/czka,

o

Praca metodą projektów - 20 godz./ uczestnik/czka,

o

Kurs projektowania CorelDraw - 30 godz./ uczestnik/czka,

o

Kurs projektowania graficznego - 30 godz./ uczestnik/czka,

o

Kurs Adobe Photoshop- 30 godz./ uczestnik/czka,

o

Kurs cyfrowej obróbki zdjęć - 20 godz./ uczestnik/czka,
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§2
1. Uczestnik/czka zobowiązuje się do m.in.:
- regularnego i aktywnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć,
- wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji projektu, kwitowania odbioru
materiałów szkoleniowych, a w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników do ich zwrotu
w terminie 7 dni od daty skreślenia z listy.
2. Aby otrzymać certyfikat ukończenia udziału w projekcie uczestnik/czka zobowiązany jest do
uczestnictwa w minimum 90% zajęć (wszystkich modułów programu szkoleniowego) objętych
programem. Nieobecność na więcej niż 10% zajęć, bez podania uzasadnienia, stanowi podstawę do
skreślenia z listy uczestników (nie dotyczy zajęć na prawo jazdy, gdzie obowiązuje 100% obecności).
3. Projektodawca dopuszcza nieusprawiedliwione nieobecności, wówczas jednak uczestnik zobowiązany
jest do uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
4. Kierownik

Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych

przypadkach i pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestnika materiału będącego
przedmiotem zajęć oraz zaliczenia go w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć projektowych w trakcie ich trwania uczestnik/czka zobowiązany jest do
złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
§3
1. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/czki z listy uczestników projektu w
przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności bądź nieprzestrzegania zasad uczestnictwa w projekcie.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu i liczby godzin szkoleń.
3. Zmiany, o których mowa powyżej nie wymagają zgody uczestnika/czki w formie pisemnej i nie
wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
§4
Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy
kodeksu cywilnego. Spory wynikające z zastosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez
sąd powszechny w Białymstoku.
Białystok,
……………………………

..………………………………

/miejscowość i data/

/czytelny podpis uczestnika/czki projektu*

……………………………………

/czytelny podpis matki / prawnego opiekuna/

………………………………………..
/czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna
* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnych
opiekunów
………………………………..
Podpis projektodawcy
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