Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych

UMOWA STYPENDIALNA nr ……/OSDS/ST/2020

zawarta w dniu …………………………..……….. r. we Wrocławiu, pomiędzy:

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław, zwanym w
dalszej treści umowy realizatorem projektu,
reprezentowanym przez
Annę Chołodecką – Dyrektora
a
………………………………………………………….
urodzoną/ym ……-……-………. r. PESEL ………………………………………….,
zam. ……………………………………………………………………………………….……….,

zwaną/ym w dalszej treści umowy stypendystą.

Umowa jest zawarta za zgodą przedstawiciela ustawowego stypendysty (rodzica lub opiekuna
prawnego)*
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

*

) dotyczy wyłącznie uczniów niepełnoletnich

1

§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Niniejsza umowa określa zasady przekazania stypendium dla uczniów uzdolnionych przyznanego
w ramach projektu pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” realizowanego na podstawie umowy
o dofinansowanie nr RPDS.10.04.01-02-0024/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Podpisanie niniejszej umowy jest tożsame z akceptacją Regulaminu przyznawania stypendiów dla
uczniów uzdolnionych.
§2
Tryb wypłacania stypendium
1. Realizator projektu oświadcza, że przekaże stypendyście łączną kwotę stypendium w wysokości
10 000 zł brutto, a stypendysta kwotę tę przyjmuje i oświadcza, że wykorzysta ją na realizację celów
edukacyjnych określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju stanowiącym załącznik nr 4 do
Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych.
2. Kwota stypendium, o której mowa w § 2 ust. 1., będzie wypłacana w dziesięciu miesięcznych
transzach po 1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto) w okresie od października 2020 roku
do września 2021 roku, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.
3. Pierwsza transza zostanie wypłacona w terminie do 30 dni od zawarcia umowy stypendialnej.
4. Stypendium zostanie przekazane stypendyście w formie przelewu na rachunek bankowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
§3
Prawa i obowiązki stypendysty
1. Stypendysta ma prawo do:
a) wsparcia ze strony opiekuna dydaktycznego w procesie rozwoju uzdolnień zgodnie z
Indywidualnym Planem Rozwoju,
b) wydatkowania stypendium na sprzęt i pomoce dydaktyczne zgodnie z własnymi potrzebami
związanymi z edukacją wg Indywidualnego Panu Rozwoju.
2. Stypendysta ma obowiązek:
a) realizowania celów edukacyjnych zgodnych z Indywidualnym Planem Rozwoju opracowanym przez
opiekuna dydaktycznego,
b) wydatkowania stypendium na środki dydaktyczne i inny sprzęt zgodnie z Regulaminem
przyznawania stypendiów,
c) przedłożenia realizatorowi projektu sprawozdań częściowych z realizacji IPR trzykrotnie w okresie
otrzymywania stypendium: do 31 grudnia 2020 roku, do 30 kwietnia 2021 roku i do 30 września2021
roku,
d) złożenia korekty i/lub wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie realizatora projektu w przypadku
stwierdzenia przez realizatora projektu błędów w sprawozdaniu,
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e) przedłożenia, na wezwanie realizatora projektu, dowodów poświadczających okoliczności
zadeklarowane w sprawozdaniu z realizacji IPR, a w szczególności dyplomów, certyfikatów,
zaświadczeń, świadectw, prezentacji, prac pisemnych, faktur, rachunków,
f) poddania się kontroli przeprowadzonej przez realizatora projektu lub uprawnione podmioty.
§4
Prawa i obowiązki opiekuna dydaktycznego
1. Opiekun dydaktyczny ma prawo do:
a) otrzymania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy zlecenia za opiekę sprawowaną nad
stypendystą,
b) wsparcia ze strony pracowników projektu w zakresie dokumentacji związanej z opieką nad
stypendystą.
2. Opiekun dydaktyczny ma obowiązek:
a) ustalenia, w uzgodnieniu ze Stypendystą, indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia i opracowanie
Indywidualnego Planu Rozwoju; IPR zawiera opis uzdolnień i zainteresowań ucznia, dotychczasowych
osiągnięć edukacyjnych, cele edukacyjne do osiągnięcia w okresie wypłacania stypendium oraz
wydatki, jakie stypendysta zamierza ponieść w ramach otrzymanego stypendium,
b) wspierania ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne,
c) aktywnej współpracy z uczniem i monitorowania jego osiągnięć edukacyjnych.
§5
Prawa i obowiązki realizatora projektu
1. Realizator projektu ma prawo:
a) wezwania stypendysty do przedłożenia dowodów poświadczających okoliczności zadeklarowane
w sprawozdaniu z realizacji IPR, a w szczególności dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, świadectw,
prezentacji, prac pisemnych, faktur, rachunków,
b) wezwania stypendysty do zwrotu środków przekazanych jako stypendium w całości lub części w
przypadku , gdy uczeń uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych lub przeznaczył
stypendium na wydatki niezwiązane z celami edukacyjnymi zgodnymi z IPR.
2. Realizator projektu ma obowiązek:
a) dbania o jak najwyższy poziom merytoryczny wsparcia,
b) stałego ewaluowania działań podejmowanych w ramach projektu,
b) nadzoru nad prawidłową realizacją przyznawania stypendiów i realizowanego w ich ramach
wsparcia zgodnie z zapisami regulaminu i niniejszej umowy.
§6
Postanowienia końcowe
1. Stypendysta oświadcza, że sprzęt i pomoce dydaktyczne nabyte ze środków stypendium będą
wykorzystywane przez niego na dalszych etapach edukacyjnych oraz że nie zostaną przez niego zbyte
w celu uzyskania korzyści majątkowej
2. Realizator projektu może dokonać kontroli dokumentów potwierdzających poniesione w ramach
stypendium wydatki w okresie trwania projektu oraz w okresie trwałości, który wynosi 5 lat od
zakończenia projektu.
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3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody stron i dokonywane są w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Niniejsza umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana na zasadach określonych w Regulaminie.
5. W zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy strony dopuszczają wzajemny kontakt za
pośrednictwem niżej wymienionych adresów poczty elektronicznej i uznają, że pisma oraz
korespondencja wysyłane za ich pośrednictwem stanowią skuteczne doręczenie danemu adresatowi
korespondencji oraz mają moc wiążącą dla stron umowy. Taki sam skutek ma również wysłanie
korespondencji za pomocą Poczty Polskiej na adresy zamieszkania stron umowy zamieszone w
niniejszej umowie.
Strona na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma i/lub
korespondencji.
adres e-mail realizatora projektu:
adres e-mail stypendysty:

………………………………………………………….
Podpis stypendysty

……………………………………………….
Podpis realizatora projektu

..………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

****

) dotyczy wyłącznie uczniów niepełnoletnich
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