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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”  
nr RPWP.08.01.02-30-136/16 

 
 
Zawarta w Chodzieży w dniu ………………….. pomiędzy: 
 
 
Gminą Miejską w Chodzieży/Szkołą Podstawową nr 1 w Chodzieży, z siedzibą: 64-800 Chodzież, ul. Stanisława 
Staszica 19, NIP 607 000 89 03, realizującą projekt „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele 
– kompetencje - aktywność” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr  RPWP.08.01.02-30-136/16, 
zawartej, w dniu 22.06.2017 roku, z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 
Poznań, w ramach Priorytetu 8. Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie 
ogólne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  
reprezentowaną przez Tomasza Jagodzińskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży,  
zwanym w dalszej części umowy „Projektodawcą” 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                      imię i nazwisko ucznia/uczennicy 
 

zamieszkałym/ą w…………………………………………………………………………… 

PESEL …………………………………..........,  

zwanym/ą dalej Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, 

reprezentowaną/ym* przez …………………………………......................................... 

zwanym/ą dalej Rodzicem/Przedstawicielem ustawowym Uczestnika/Uczestniczki, 

o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu: pt. „SPINka – Szkoła – Przyszłość – 

Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Edukacja, 
Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie 
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Instytucją Zarządzającą - Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Projektodawcą. 

1. Projekt „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” realizowany 
jest przez Gminę Miejską w Chodzieży/Szkołę Podstawową nr 1 w Chodzieży w partnerstwie z Niepubliczną 
Szkołą Podstawową Specjalną w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 

 
§ 2 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Projekt jest realizowany od  01.07. 2018 r. do 30.06.2020 r. 
3. Umowa ma na celu ustalenie zasad korzystania przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu ze świadczeń 

oferowanych w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje 
- aktywność”. 
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§ 3 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu wsparcia w formie:  

§ zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i właściwe postawy, 
§ zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
§ zajęć z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości, 
§ indywidualizacji kształcenia,  
 
 

§ 4 
1. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu, określone są  

w Regulaminie Projektu. 
 

§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj. 30 czerwca 

2020 roku. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego 

okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia następnego, po jego złożeniu. 
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 
4. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku polubownego rozpatrzenia 

sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie sąd właściwy dla siedziby przedszkola. 
 

§6 
1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest 

prawo polskie. 
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów 

polskich. 
4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej 

zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję 
wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa 
się za doręczoną. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają: statut szkoły, przepisy ustawy o 
systemie oświaty, przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie 
Sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

6. Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować na adres Biura Projektu: ul. Petera 
Mansfelda 4/28, 60-855 Poznań lub do Biura Rekrutacji Projektu: ul.  Stanisława Staszica 19, 64-800 
Chodzież. 
 

§7 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

…………………………………………….                                                     …………………………………………              
Data i podpis Rodzica                                                                           Data, podpis i pieczęć Projektodawcy 
/Opiekuna prawnego Ucznia*  

 
 
 
 
 
 
* W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej umowa powinna zostać podpisana przez Jej prawnego opiekuna 


