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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

w ramach projektu 

„Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież” 

Zawarta w Chodzieży w dniu ………………….. pomiędzy: 

Gminą Chodzież z siedzibą przy ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, posługującą się nadanej jej Numerem 
Identyfikacji Podatkowej 7641096055 oraz numerem REGON 000535770, reprezentowaną przez Kamilę 
Szejner Wójta Gminy Chodzież realizującego w województwie wielkopolskim  projekt: „Fabryka mądrości – 
kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwanym w dalszej części umowy „Projektodawcą” 

a uczestnikiem projektu:  

         Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

Klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zwanego w dalszej części umowy „Dzieckiem/Uczestnikiem Projektu” 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu – dziecka w projekcie pt. „Fabryka mądrości 
– kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież” realizowanego w ramach 
działania: Oś priorytetowa 8: Edukacja; Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.2. 
Kształcenie ogólne - projekty konkursowe; RPWP.08.01.02-30-0215/16 – Wielkopolski Regionalny  Program 
Operacyjny na lata 2014-2020. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

3. Umowa ma na celu ustalenie zasad korzystania przez dziecko ze świadczeń oferowanych w ramach 
projektu „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież”  
 

4. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisana na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia 

projektu tj. 31 styczeń 2019 roku. 

 

§ 2 

1. Projektodawca realizuje projekt „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa 
w gminie Chodzież”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w okresie od 1 lipca 2017 do 31 stycznia 2019 roku. 

2. Dziecko ma prawo korzystać z wybranych form wsparcia przewidzianych w projekcie, tj.:  
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1) Warsztaty- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie 

procesu kształcenia dla UCZ mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych: 
SP Strzelce: 

ZDW z matematyki dla kl IV-VIII, 2h/tydz.x 3 semestry  
ZDW z j. angielskiego dla kl IV-VIII, 2h/tydz.x 3 semestry 

SP Stróżewo: 

 

ZDW z przyrody kl IV-VIII, 1h/tydz x 3 semestry 
ZDW z matematyki dla kl IV-VIII, 1h/tydz x 3 sermstry 
ZDW z j. nowożytnego dla kl IV-VIII, 1h/tydz. X 3 semestry  

SP Oleśnica: 

ZDW z matematyki dla kl IV-VIII, 5h/tydz x 3 semestry  

ZDW z j. angielskiego dla kl IV-VIII, 2h/tydz x 3 semestry  

SP Zacharzyn: 

ZDW z matematyki dla kl IV-VI, 1h/tydz.x 3 semestry 
ZDW z j. angielskiego dla kl IV-VI, 1h/tydz.x 3 semestry 

Uczeń/uczennica będzie uczestniczyć w zajęciach do czasu wyrównania deficytów; grupa będzie składać się z: do 8 
uczniów i uczennic. 
 

2) Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniami 
niepełnosprawnymi:  

a.  SP Strzelce 

i. Zajęcia z artterapii, sensoplastyki, terapii ręki, 1 h/tygodniowo – 6 UCZ 
ii. Terapia – Integracja Sensoryczna, 1 h/tygodniowo – 10 UCZ 
iii. Terapia logopedyczna, 1 h/tygodniowo – 10 UCZ 
iv. Zajęcia metodą Batti Strauss, 1 h/tygodniowo – 6 UCZ 
v. Terapia pedagogiczna, 1 h/tygodniowo – 6 UCZ.  

a. SP Zacharzyn  

• Zajęcia z artterapii, sensoplastyki, terapii ręki, 1 h/tygodniowo – 6 UCZ 
• Terapia – Integracja Sensoryczna, 1 h/tygodniowo – 10 UCZ 
• Terapia logopedyczna, 1 h/tygodniowo – 10 UCZ 
• Zajęcia metodą Batti Strauss, 1 h/tygodniowo – 6 UC 
• Terapia pedagogiczna, 1 h/tygodniowo – 6 UCZ. 

 
Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie odbywać się zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  

Min. frekwencja na zajęciach to 80%. Wszystkie zajęcia w projekcie będą organizowane w godzinach 

dostosowanych do potrzeb uczestników z wykorzystaniem wyposażenia i pomocy dydaktycznych zakupionych w 

projekcie. Po zakończeniu każdego cyklu zajęć organizowanych poza lekcjami, uczestnicy uzyskają certyfikaty 

ukończenia i nabycia kompetencji. 
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3) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:  

a. SP Oleśnica (56 UCZ) – 3 gr. x 1h/tydz x 3 semestry 
b. SP Stróżewo (73 UCZ) – 4 gr. x 1h/tydz x 3 semestry 
c. SP Strzelce (101 UCZ) – 6 gr. x 1h/ x 3 semestry 
d. SP Zacharzyn – (25 UCZ ) – 1 gr. X 1h/ x 3 semestry 

 

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne ‘Mali odkrywcy’  

Zajęcia matematyczne dla uzdolnionych ‘Młody Rachmistrz” 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego/niemieckiego „Akademia Małego Poligloty” 
 
 

4) Projekty edukacyjne dla klas IV – VIII dla uczniów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Zrealizowanych 
zostanie 15 projektów edukacyjnych z czego 3 w Szkole Podstawowej w Oleśnicy, 4 w Szkole Podstawowej w 

Stróżewie 6 w Szkole Podstawowej w Strzelcach oraz 2 w Szkole Podstawowej w Zacharzynie: 
 

 Projekty będą realizowane przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmują następujące działania:  

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; c) 
wykonanie zaplanowanych działań; 
d) przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

 

 

§ 3 

1. Rodzic oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu i dziecko spełnia warunki uczestnictwa 
 w Projekcie. 

2. Rodzic jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za składanie nieprawdziwych 
oświadczeń, na podstawie których Uczestnik Projektu został zakwalifikowany do udziału w Projekcie. 

3. Rodzic zobowiązuje się do: 

 regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia, 

 wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania. 
 

§ 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. 31 stycznia 
2019 roku. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 
oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 
liczonym od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie ww. oświadczenia. 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku 
naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 



 

4 
 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od Uczestnika Projektu) 
Uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w Projekcie.  

5. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym 
na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami 
wydatkowanie 
 

§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. Notecka 28 , 64-800 
Chodzież. 
 

§7 

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

 

 

…………………………………………….                                                                  …………………………………………………… 

Data i podpisy Rodzica                                                                           Data, podpis i pieczęć Projektodawcy 

/Opiekuna prawnych  


