Załącznik nr 4
do Regulaminu szkolnego programu stypendialnego
w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości”
z dnia 10.09.2021 r.

UMOWA STYPEDIALNA NR …/2021/2022
Z PROJEKTU „KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI”
Umowa zawarta w Olecku w dniu ……………….. r. pomiędzy:
Powiatem Oleckim z siedzibą w Olecku przy ul. Kolejowej 32, NIP 847-15-15-765 reprezentowanym przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku z siedzibą w Olecku przy ul. Kościuszki 29 w osobach:
- Katarzynę Kamińską – Dyrektora szkoły
- Izabelę Zaniewską – Główną Księgową zwanymi dalej „Szkołą”
a
…………………………..…………… (imię i nazwisko ucznia, któremu zostało przyznane stypendium), zam. ……………………….………
…….………………………...………, PESEL: ……………………..……, reprezentowaną/ym przez przedstawiciela ustawowego:
……………………………………………….………………….. (imię i nazwisko), zwaną/ym dalej „Stypendystą”,.
wspólnie dalej zwane „Stronami”
Na podstawie § 4 ust. 11-14 Regulaminu szkolnego programu stypendialnego z projektu „Kompetencje kluczowe kluczem
do przyszłości”, Strony ustalają następującą treść umowy stypendialnej:
§1
1. Niniejsza umowa stypendialna dotyczy przekazania stypendium przyznanego, na podstawie zatwierdzonego przez
Komisję Stypendialną formularza o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 numer …/2021/2022 w ramach
projektu pn. „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2.
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty
konkursowe. Numer projektu RPWM.02.02.01-28-0083/17.
2. Stypendium o którym mowa w pkt. 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z budżetu państwa.
3. Niniejsza umowa określa szczegółowe warunki i sposób wypłaty przez Szkołę projektu „Kompetencje kluczowe kluczem
do przyszłości”: stypendium na rzecz Stypendysty.
§2
1. Szkoła oświadcza, że w ramach przyznanego stypendium w roku szkolnym 2021/2022 przekaże Stypendyście łączną
kwotę stypendium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), a Stypendysta w/w kwotę przyjmuje
i oświadcza, że wykorzysta ją zgodnie z celami edukacyjnymi i potrzebami naukowymi ucznia, określonymi
w Indywidualnym Programie Wsparcia oraz realizowane będą w sposób efektywny i gospodarny.
2. W Indywidualnym Programie Wsparcia zostały uwzględnione m.in. następujące wydatki:
1) opłacanie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych/kursach/szkoleniach/ warsztatach mających na celu rozwój
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw /umiejętności (kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej) w tym: językowych, szybkiego czytania, szybkiego zapamiętywania, z zakresu
treningu umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji, podnoszących kompetencje matematyczne przyrodnicze,
naukowo-techniczne, informatyczne itp.;
2) opłacenie warsztatów, szkoleń z inicjatywności i przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, podnoszenia
kompetencji społecznych itp.;
3) zakup obozów i wycieczek edukacyjnych mających na celu rozwijanie kompetencji kluczowych (w tym obozy
naukowe, językowe, wycieczki edukacyjne i inne wydarzenia poszerzające wiedzę, rozwijające zdolności
i umiejętności ucznia w zakresie kompetencji kluczowych);

4) zakup pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych (w tym podręczniki, książki, atlasy, czasopisma naukowe, sprzęt
laboratoryjny i optyczny, zeszyty, przybory do pisania, plecaki itp.);
5) zakup sprzętu komputerowego (w tym laptop, komputer stacjonarny, drukarka, skaner, oprogramowanie
komputerowe, programy edukacyjne itp.).
3. Kwota stypendium, o której mowa w ust.1, zostanie wypłacona w jednej transzy w terminie do 14 dni roboczych
od zawarcia umowy stypendialnej.
4. Stypendium będzie wypłacane przez Szkołę z wyodrębnionego na potrzeby projektu pn. „Kompetencje kluczowe
kluczem do przyszłości” rachunku bankowego o numerze: 21 9339 0006 0000 0008 6509 0008.
5. Stypendium zostanie przekazane Stypendyście w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
6. Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku wskazanego w pkt. 4.
7. Szkoła zastrzega, że w przypadku braku środków na wyodrębnionym rachunku bankowym o którym mowa w pkt. 4,
transza przysługującego Stypendyście stypendium może być wypłacona z opóźnieniem. W takim przypadku
stypendyście nie przysługuje prawo żądania odsetek.
§3
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na zasadach określonych w Regulaminie szkolnego programu
stypendialnego z projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości”.
2. Środki przekazane jako stypendium, podlegają zwrotowi:
a) w całości w przypadku rozwiązania umowy na zasadach, o których mowa w ust.1;
b) w całości w przypadku, gdy uczeń uzyskał stypendium na podstawie fałszywych informacji;
c) w całości w przypadku, gdy uczeń przeznaczył stypendium na wydatki inne niż wskazane w §4 ust. 3
Regulaminu szkolnego programu stypendialnego z projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości”.
3. Zwrot środków następuje na pisemne wezwanie, które określa wysokość środków podlegających zwrotowi, termin ich
zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. W przypadku, gdy Stypendysta nie dochowa
zakreślonego terminu zwrotu środków, Szkoła uzyskuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt a-c szkoła jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§4
Stypendysta przyjmuje do wiadomości, że w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej
(tutorskiej) świadczonej przez nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcę zawodowego zatrudnionego w Szkole. Celem
opieki tutorskiej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na
cele edukacyjne, aktywna współpraca z uczniem i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.
§5
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian
rachunku bankowego, ma który wypłacane jest stypendium.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją postanowień lub realizacją niniejszej umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Szkoły.
3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu i inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Stypendysta,
a drugi Szkoła.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi oświadczenie o numerze rachunku bankowego

.........................................................
czytelny podpis ucznia

....................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

..........................................................................
Podpis osób reprezentujących Szkołę

Załącznik nr 1
do umowy stypendialnej

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO
DO UMOWY STYPEDIALNEJ NR …/2021/2022

W związku z przyznaniem 1 000 zł stypendium z projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” na rok szkolny
2021/2022 …………………………………………………………………. (imię i nazwisko) uczennicy/uczniowi* I Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku informuję, że środki ze stypendium należy przekazać w formie
przelewu na rachunek bankowy: przedstawiciela ustawowego (rodzica) /opiekuna prawnego /ucznia* przedstawiciela
ustawowego (rodzica) /opiekuna prawnego /ucznia* ……………………………………………………………………
(imię i nazwisko), adres zamieszkania ……………………………………….…………………………………………………………
o numerze:

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _.

……………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………
podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) /
opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia

