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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - UCZNIOWIE 

 
zawarta w dniu 1 października 2018r. w Olsztynie 
pomiędzy: 
Gminą Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, ul. Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 7393847026, 
REGON 510742362, reprezentowaną przez Panią Iwonę Jasińską – Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie na podstawie pełnomocnictwa 
nr 564.01.2018 z dnia 8 stycznia 2018r., zwanej dalej „Realizatorem projektu” 
a  

1. _________________________________________________________________________________  
                                             imię (imiona) i nazwisko rodzica/opiekuna ucznia - Uczestnika Projektu  

 

 
                                                        Nr PESEL rodzica/opiekuna 
zamieszkałym/ą 

 

______________________________________________________________________________________________ 
           adres zamieszkania Uczestnika Projektu – rodzica/opiekuna: ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

 

oraz 

2._________________________________________________________________________________  
                                             imię (imiona) i nazwisko ucznia -  Uczestnika Projektu  

 

 
                                                        Nr PESEL ucznia 
 

zamieszkałym/ą 

 

______________________________________________________________________________________________ 
           adres zamieszkania Uczestnika Projektu – rodzica/opiekuna: ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

 

 

zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy „Uczestnikiem Projektu”. 
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§ 1. 
 Definicje 

 
Ilekroć w Umowie jest mowa o:  

1. Projekcie – oznacza to projekt Akademia Dwójki realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. 

Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie 10-553 Olsztyn, ul. Kos ciuszki 70, wspo łfinansowany ze 

s rodko w Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPWM.02.02.01-28-0076/17-00, 

Os  Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakos ci oferty edukacyjnej 

ukierunkowanej na rozwo j kompetencji kluczowych ucznio w, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie 

jakos ci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwo j kompetencji kluczowych ucznio w – 

projekty konkursowe). 

2. Realizatorze projektu – oznacza to Szkołę Podstawową nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w 

Olsztynie 10-553 Olsztyn, ul. Kos ciuszki 70, reprezentowaną przez Panią Dyrektor Iwonę 

Jasin ską. 

3. Uczestniku/Uczestniczce Projektu (UP) – oznacza to osobę spełniającą kryteria grupy 
docelowej, zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, kto rej udzielono wsparcia w ramach 
Projektu.  

4. EFS – oznacza to Europejski Fundusz Społeczny.  
5. Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z po z n. zm.), dotyczące Uczestniko w 
Projektu, kto re muszą byc  przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Lidera i Partnero w 
Projektu w celu wykonywania obowiązko w pan stwa członkowskiego w zakresie aplikowania o 
s rodki wspo lnotowe i w związku z realizacją projekto w w ramach RPWM.02.02.01-28-0076/17-
00.  

6. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, kto re wykonuje się w SL201411 .  

7. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  2014-2020 (IZ RPWM 2014-2020) – oznacza to Zarząd 
Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego, kto rego zadania wykonuje: Urząd Marszałkowski 
Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego, Departament Koordynacji Programo w Operacyjnych – 
ul. Kos ciuszki 89/91, 10-554 Olsztyn.  

8. Biurze Projektu – oznacza to siedzibę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w 
Olsztynie, gabinet 18, 1. piętro. 

9. Personelu Projektu – oznacza to osoby zaangaz owane do realizacji zadan  lub czynnos ci w 
ramach Projektu.  

10. Stronie internetowej Projektu – oznacza to adres strony internetowej: 
http://www.sp2olsztyn.pl/.  

11. Regulaminie – oznacza to Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Dwójki. 
 

                                                           
1 oznacza to aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, wykorzystywaną w procesie rozliczania 

Projektu 
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§ 2. 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Uczestnikowi Projektu nieodpłatnego wsparcia 
oferowanego w ramach Projektu.  

2. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w Umowie.  
3. Wsparcie udzielane Uczestnikom Projektu ma na celu podniesienia kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy (kompetencje matematyczne, przyrodnicze, ICT, językowe) i właściwych 
postaw/umiejętności tj. kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa.  

4. Wsparcie udzielane jest w okresie realizacji Projektu, tj. w okresie od 01.10.2018r. do 31.05.2019r.  
  

§ 3. 
Okres obowiązywania Umowy 

 

1. Umowa zawarta jest na czas okres lony. 
2. Za datę rozpoczęcia udziału w Projekcie uznaje się dzien , w kto rym podpisano z Uczestnikiem 

Projektu Deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz niniejszą Umowę. 
3. Za datę zakon czenia udziału w Projekcie uznaje się dzien , w kto rym Uczestnik Projektu 

zakon czył udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną s ciez ką udziału w Projekcie, jak i dzien  
przedwczesnego opuszczenia Projektu, tj. przerwania udziału w Projekcie przed zakon czeniem 
zaplanowanych form wsparcia. 

§ 4. 
Formy wsparcia 

 

1. W ramach Projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla ucznio w: 

1/Realizacja zajęc  dodatkowych dla ucznio w w zakresie rozwoju kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy i postaw: kreatywnos c , inicjatywnos c  i praca 

zespołowa. 

2/Realizacja zajęc  specjalistycznych dla ucznio w. 

3/Zajęcia dodatkowe dla ucznio w z wykorzystaniem metody eksperymentu i metod 

badawczych zajęcia dodatkowe dla ucznio w z zakresu programowania i robotyki. 

 

2. Forma wsparcia jest udzielana Uczestnikowi Projektu na podstawie wskazan   

w Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz wyniko w rekrutacji. 

 

§ 5. 
Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

Uczestnik Projektu ma obowiązek: 

1. udostępnic  dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;  

2. systematycznie i punktualnie uczestniczyc  we wszystkich planowanych w ramach 

Projektu formach wsparcia – zgodnie z ustalonym harmonogramem; 
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3. przestrzegac  ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form 

wsparcia; 

4. niezwłocznie poinformowac  Personel Projektu o przyczynach i przewidywanym 

terminie nieobecnos ci w poszczego lnych formach wsparcia oraz przedłoz yc  

usprawiedliwienie na okolicznos c  nieobecnos ci w formie pisemnej; 

5. stale monitorowac  informacje zawarte na stronach internetowych Projektu i odczytywac  

wiadomos ci przesyłane przez Personel Projektu na adres e-mail wskazany w Deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie; 

6. dostarczyc  do Biura Projektu wszystkie wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym 

przez Personel Projektu; 

7. niezwłocznie informować Personel Projektu o każdej zmianie danych 

kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji), sytuacji 

zawodowej, rodzinnej i zdrowotnej oraz innych zdarzeniach mogących zakłócić lub 

uniemożliwić dalsze uczestnictwo w Projekcie; 

8. wziąc  udział w przyszłym badaniu ewaluacyjnym na potrzeby pomiaru wskaz niko w 

rezultatu długoterminowego po zakon czeniu udziału w Projekcie; 

9. poddac  się czynnos ciom kontrolnym prowadzonym przez uprawnione podmioty w 

zakresie i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia; 

10.  przestrzegac  ogo lnych zasad wspo łz ycia społecznego oraz postanowien  niniejszej 

Umowy. 

§ 6. 
Zasady wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy 

Uczestników Projektu) w przypadku: 

a) naruszenia postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  

b) podania fałszywych informacji w złożonej dokumentacji; 

c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w niniejszej Umowie. 

2. Decyzję o ewentualnym wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie podejmuje Realizator 

Projektu 
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§ 7 

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

1. Przerwanie udziału w Projekcie moz liwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach, po 

przedłoz eniu dokumento w potwierdzających istotny powo d. 

2. Uzasadnione przypadki uniemoz liwiające Uczestnikowi Projektu kontynuowanie udziału 

w Projekcie dotyczą okolicznos ci, kto re nie były znane Uczestnikowi Projektu w momencie 

rozpoczęcia udziału w Projekcie, w tym: 

a) odpowiednio udokumentowane, nagłe, długotrwałe zachorowania, 

b) działanie siły wyz szej2, 

c) inne przyczyny obiektywne, uznane przez Realizatora Projektu. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złoz enia w formie pisemnej os wiadczenia o 

przerwaniu udziału w Projekcie w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia 

przyczyn powodujących koniecznos c  przerwania udziału w Projekcie. Do os wiadczenia 

nalez y załączyc  odpowiednie dokumenty potwierdzające powyz sze. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia 

obowiązującego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014r. poz. 121, z po z n. zm.).  

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowien  niniejszej Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

3. Zmiany tres ci dokumento w, stanowiących załączniki do niniejszej Umowy, nie wymagają 

sporządzenia aneksu. 

4. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony będą się starały rozstrzygac  

polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory te będą podlegały rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny włas ciwy dla siedziby Realizatora Projektu. 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

kaz dej ze stron.  

6. Umowa wchodzi w z ycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

 

 

                                                           
2 Zdarzenie zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia (prawdopodobieństwo jego zajścia w danej 

sytuacji uznano za nikłe), zaś jego skutki są niemożliwe do zapobieżenia; jako siłę wyższą traktuje się katastrofalne działania przyrody (np. silne mrozy, 
powódź) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie), jak też niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki 
uliczne). 
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§ 10 

Załączniki 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki, które już przez Państwa 

zostały złożone i znajdują się w Biurze Projektu: 

1. Załącznik nr 1 – Dane Uczestnika Projektu 

2. Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa  

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku 

 

 
                                                                                             1.________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna ucznia - Uczestnika Projektu  
 

Pieczęć i podpis  
Realizatora Projektu 
 
 

                                                                                            2.________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Czytelny podpis ucznia - Uczestnika Projektu  
 

 
 
 
 

 

 

 


