
 

Projekt  „Moja przyszłość w moich rękach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

UMOWA Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI  PRAWNYMI  UCZNIA 
DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE „Moja przyszłość w moich rękach” 

 
Zawarta w dniu 30 września 2020 roku pomiędzy:  
Gminą Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie reprezentowaną przez Wójta Gminy Warlubie, w imieniu którego z 
upoważnienia działa Tomasz Wiśniewski – Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu 
a 
Panem/Panią*.................................……………..............................… zam. ……...……………………………………………… 
ul. ...............……............................................................... występującym jako Rodzic/Opiekun prawny ucznia1 o imieniu i 
nazwisku: ……………………………………………………..………………………..…, ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Wielkim Komorsku i dotyczy udziału w projekcie „Moja przyszłość w moich rękach”, na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 1 

1. Organizator Projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 
2014-2020, oś priorytetowa: Innowacyjna Edukacja, działanie: Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie: Kształcenie 
Ogólne oświadcza, iż zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu 
o dofinansowanie projektu, będzie  realizował projekt, w ramach której zorganizowane będą zajęcia dodatkowe dla 
uczniów w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku z  poniższego zakresu (zaznaczyć właściwe, zgodnie z diagnozą 
szkoły): 
□ zajęcia z języka angielskiego zakończone egzaminem TELC/TOEIC/TGLS – w wymiarze 100 godz. na grupę; 
□ zajęcia z informatyki zakończone egzaminem zewnętrznym ECDL/ECCC lub równoważnym zgodnym z DIGCOMP - 

100 godz. na grupę 
□ programowanie - 30 godz. na grupę; 
□ robotyka - 30 godz. na grupę; 
□ akademia kreatywności - zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne i kompetencje społeczne - 30 godz. na grupę. 

 
2. Rodzic/Opiekun prawny ucznia oświadcza, że na zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz Regulaminie Projektu 

dziecko będzie uczestniczyć  we wskazanych zajęciach, o których mowa w ust. 1.  
§ 2 

1. Organizator oświadcza, iż organizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Uczeń będzie korzystał nieodpłatnie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych wynikających z wniosku o dofinansowanie. 
3. W trakcie realizacji zajęć uczeń będzie objęty tymi samymi zasadami opieki i wychowania oraz bezpieczeństwa, które 

obowiązują w Szkole, za wyjątkiem dodatkowego wyżywienia. 
§ 3 

1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu 
ucznia stworzenie takich warunków nauki i pracy, aby była ona jak najbardziej korzystna dla ucznia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i czasu zajęć z przyczyn organizacyjno – losowych lub do 
organizacji zajęć na odległość w przypadku wprowadzenia w szkole nauczania zdalnego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19.  

§ 4 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 5 
Organizator może powierzyć wykonanie umowy lub jej części podmiotom zewnętrznym. 

§ 6 
1. Umowa może być w każdym czasie rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron, ze skutkiem na koniec danego dnia. 
2. Rodzic/Opiekun prawny ucznia może też jednostronnie wypowiedzieć umowę z Organizatorem.  

§ 7 
1. Wszelkie spory związane z umową, strony będą się starały rozwiązywać polubownie, w drodze wzajemnego porozumienia. 
2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia kwestii spornych, sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora.  

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

................................................…                                                               …….......................................... 
Organizator       Rodzic/ Opiekun  prawny 

                                                        
1 Niewłaściwe skreślić 


