
Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„ Szkoła nowych czasów- wykorzystanie multimediów w edukacji” 

 
zawarta w dniu ……………………………… 

pomiędzy: 
 

Gminą Janowiec Kościelny , Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, NIP 9840162034, 

reprezentowaną przez Panią Ewę  Ostrowską Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. J.P. II w Janowcu 

Kościelnym, posiadającą pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu Gminy Janowiec Kościelny,  

zwanymi dalej Realizatorem projektu,  

 

a Panią/Panem ...............................................................................  

zamieszkałą/ym w …………………….………………………………………………………………………………………………………. 

legitymującą/ym  się  dowodem  osobistym  seria………...nr  ……..…………  będącą/ym  Nauczycielem SP w 
Janowcu Kościelnym,  

zwanym dalej Uczestnikiem projektu  

§ 1. 

1. Przedmiotem   niniejszej   umowy   jest   udzielenie    wsparcia   Uczestnikowi   projektu    poprzez    

udział w doskonaleniu zawodowym realizowanym przez Partnera Projektu  tj SMART PROJECT 

INNOWACJA EDUKACJA MAŁGORZATA CHOJNOWSKA  w ramach projektu „Szkoła nowych czasów- 

wykorzystanie multimediów w edukacji”, RPWM.02.02.01-28-0029/19  zgodnie z umową o 

dofinansowanie  formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

 Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod   
oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 

 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie indywidualizacji 
kompleksowy program wspomagający  

 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie eksperymentu 

 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie TIK 

Wsparcie jest przyznane Uczestnikowi Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie 

zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Szkoła nowych czasów- 

wykorzystanie multimediów w edukacji” 

Projekt realizowany jest od 2021-05-03 do 2022-06-30 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§ 2. 

Realizator projektu zobowiązuje się do: 

• przeprowadzenia dodatkowych zajęć zgodnie z  zapisami wniosku i zaplanowaną ścieżką wsparcia, 

• udostępnienia nieodpłatnie Uczestnikom niezbędnych materiałów na zajęcia, 

• zapewnienia kadry posiadającej niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, 

• zachowania poufności wszelkich danych osobowych z zastrzeżeniem potrzeb 

sprawozdawczości projektu określonego w wymaganiach RPO WiM na lata 2014- 2020. 



 

 

 

§ 3. 

 Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

• aktywnego udziału w zajęciach i warsztatach organizowanych w ramach projektu zgodnie z 

harmonogramem wsparcia  oraz do bieżącego informowania Kierownika Projektu  o 

wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie, 

• regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  szkoleniach,  

• wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych 
rezultatów, 

• niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, wpisanych w karcie rekrutacyjnej 
oraz innych danych mających wpływ na realizację projektu, 

• niezwłocznego usprawiedliwienia wszelkich nieobecności na szkoleniu, 

• udzielania realizatorowi projektu informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia 
sprawozdawczości projektu. 

 

§ 4 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od momentu podpisania do dnia zakończenia udziału Uczestnika 

w projekcie, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2020 roku. 

 

2. Jeśli uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy formy wsparcia w ramach projektu, 

realizator może zobowiązać go do zwrotu kosztów odbytego wsparcia wysokości  40 godz x 

167 zł za każdy moduł wsparcia   

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

właściwe przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikające z zastosowania niniejszej umowy 

strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Olsztynie. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 
 
 
 
 
 

podpis Realizatora projektu   Podpis uczestniczki/ka projektu 

(nauczycielki/a) 

 


