UMOWA NR ____
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
zawarta w Warszawie w dniu ………….…… roku pomiędzy:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10,
00-666 Warszawa,
NIP: 525-17-26-659,
reprezentowaną przez Jędrzeja Witkowskiego, Członka Zarządu, zwaną dalej „ CEO
a
Pani/Pan……………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………………………..,
numer PESEL: ………………………………, zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Uczestnikiem
Projektu”

§1
1. Niniejsza umowa została zawarta w związku z realizacją Projektu nr POWR.02.10.0000-3014/17pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje
kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowodoradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji
kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” zwanego
dalej Projektem Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS), który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka
jakość systemu oświaty.
2. Projekt realizowany jest w formule niestacjonarnych studiów podyplomowych
o nazwie Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się zwanych dalej ALO SUS,
organizowanych w roku akademickim 2017/18 i 2018/19.
3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.12.2017 r. do 30.11.2019 r. na podstawie
umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój nr POWR.02.10.00-00-3014/17 zawartej 20.12.2017 w Warszawie,
pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, Al. Szucha 25, 00-981 Warszawa a
Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa.
4. Podpisując niniejszą umowę, Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z
postanowieniami uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej
Się, akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień
Regulaminu Projektu, stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Regulaminu Studiów
Podyplomowych Collegium Civitas lub Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Grzegorzewskiej w Warszawie stanowiących Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do
niniejszej umowy oraz postanowień niniejszej umowy.
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Studia współfinansowane są ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Niniejsza umowa określa wzajemne zobowiązania CEO i Uczestnika Projektu w
związku z uczestnictwem w trzysemestralnych studiach podyplomowych w zakresie
przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów,
trwających od 1 lutego 2018 r. do 30 listopada 2019 r.
2. Organizatorem ALO SUS jest CEO i Collegium Civitas oraz Akademia Pedagogiki
Specjalnej, które mocy umów o współpracy w sprawie przygotowania i prowadzenia
studiów podyplomowych Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się z dnia
– Akademia Pedagogiki Specjalnej 6.12.2017 r, Collegium Civitas 12.12.2017
– zobowiązały się do realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie organizacji ww.
studiów podyplomowych.
3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1)
uczestniczenia w 3 zjazdach szkoleniowych, które odbędą się w terminach:
[daty pobrane z formularza zgłoszeniowego], a tym samym uczestniczenia w
84 godzinach szkolenia z zakresu przywództwa edukacyjnego w kształceniu
kompetencji kluczowych uczniów,
2)
wzięcia udziału w 28 godzinach indywidualnego doradztwa z przypisanym
uczestnikowi doradcą,
3)
uczestniczenia w sieci współpracy poprzez udział w min. 30 h e-learningu
na platformie www.doskonaleniewsieci.pl,
4)
przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych reprezentowanej przez
siebie placówki,
5)
przygotowania i przkazania CEO planu wspomagania reprezentowanej przez
siebie placówki do 15 listopada 2018 r.,
6)
przeprowadzenie procesu wspomagania reprezentowanej przez siebie
placówki do 1 października 2019 r., który nie będzie finansowany ze środków
PO WER EFS i przekazania CEO oświadczenia o zrealizowanym wsparciu,
4. Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wymaga od uczestnika
realizacji wymogów określonych w § 2 ust. 3 oraz:
1)
odbycia kursu internetowego wspierającego proces szkoleniowo-doradczy,
2)
uczestniczenia w sieci współpracy poprzez udział w co najmniej jednym
spotkaniu regionalnym lub podsumowującym projekt w okresie od
października 2018 r. do listopada 2019 r.,
3)
uzyskania zaliczeń przewidzianych w programie studiów podyplomowych.
5. Uczestnik, który spełni wymogi określone w § 2 ust. 3 i nie zrealizuje wymogów
określonych w ust. 4. otrzyma zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia bez
świadectwa studiów podyplomowych uczelni wyższej.
§3

1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest
zachowanie podczas szkoleń frekwencji w wysokości co najmniej 75% łącznej liczby
godzin szkoleń określonych w § 2 ust. 3, pkt 1) oraz wypełnienie pozostałych
wymogów uczestnictwa określonych w § 2 ust. 3.
2. Uczestnik Projektu po wypełnieniu wymogów uczestnictwa w studiach
podyplomowych określonych w § 2 ust. 3 i 4 otrzyma świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych wydane przez uczelnię wyższą: Akademię Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej lub Collegium Civitas w Warszawie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).

§4
1. W celu wykonania umowy CEO zobowiązuje się do:
1) udzielenia Uczestnikowi Projektu nieodpłatnego wsparcia zgodnie z zapisami
umowy o dofinansowanie Projektu, postanowieniami niniejszej umowy
oraz regulaminami, o których mowa w § 1 ust. 4;
2) zapewnienia Uczestnikowi Projektu wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia
szkoleniowe i doradcze;
3) zapewnienia Uczestnikowi Projektu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia
(zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie jest gwarantowane pod warunkiem,
że Uczestnik nie zamieszkuje w miejscowości, w której prowadzone jest
szkolenie) oraz zapewnienia Uczestnikowi Projektu z miejscowości, wktórej
odbywa się szkolenie obiadu i przerwy kawowej a także materiałów
szkoleniowych podczas szkoleń określonych w § 2 ust. 3, pkt 1);
4) zapewnienia Uczestnikowi Projektu bezpłatnego dostępu do kursu
internetowego określonego § 2 ust. 4, pkt 1) i wszystkich materiałów
merytorycznych opracowanych na potrzeby realizacji Projektu;
5) zapewnienie Uczestnikowi Projektu nieodpłatnego wsparcia koordynatora
Projektu we wszystkich sprawach organizacyjnych związanych z realizacją
Projektu;
6) sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem procesu szkoleniowodoradczego;
7) kontroli obecności Uczestnika Projektu w miejscu odbywania szkolenia.
8) zapewnienia Uczestnikowi Projektu nieodpłatnej opieki akademickiej
nad przebiegiem programu studiów podyplomowych;
9) umożliwienia Uczestnikowi Projektu otrzymania świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych zgodnie z § 3 ust. 2.
2. CEO ponosi odpowiedzialność tylko za własne działania i zaniechania w związku
z realizacją niniejszejumowy, w szczególności wyłączona jest wszelka
odpowiedzialność CEO za szkody popełnione przez Uczestnika Projektu podczas
udzielanego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

3. CEO nie obejmuje Uczestnika Projektu ubezpieczeniem NWW w czasie udzielanego
wsparcia szkoleniowo-doradczego.
§5
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
1) Przesłania listem poleconym kompletu wymaganych dokumentów (w tym
oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych):
 podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych,
 podpisanej Umowy uczestnictwa,
 podpisanego formularza internetowej rejestracji kandydatów uczelni
wyższej,
 podpisanego oświadczenia dyrektora placówki (nie dotyczy uczestników,
którzy pelnią funkcę dyrektora),
 kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do
wglądu należy dostarczyć na pierwszy zjazd w ramach ALO SUS),
 fotografii legitymacyjnej o wymiarach 37 mm x 45 mm,
 kserokopii dowodu osobistego (awersu i rewersu)
do Biura ALO SUS, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego
10, lok. 1, 00-666 Warszawa, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
wiadomości mailowej potwierdzającej zakwalifikowanie do Projektu.
2) uczestniczenia w co najmniej 75% łącznej liczby godzin szkoleń określonych
w § 2 ust. 3, pkt 1), potwierdzonego każdorazowo własnoręcznym podpisem
na liście obecności (w przypadku nieobecności powyżej 25% godzin uczestnik ma
obowiązek odrobienia zaległości w terminie ustalonym z koordynatorem CEO);
3) niezwłocznego (nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia) informowania CEO o przypadkach przerwania studiów
podyplomowych lub szkoleń określonych w § 2 ust. 3 pkt 1), o każdym dniu
nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych (mających lub mogących mieć
wpływ) dla realizacji prawidłowego procesu wsparcia szkoleniowo-doradczego;
4) sporządzania i dostarczania każdorazowo na wezwanie CEO prawidłowo
wypełnionych i podpisanych dokumentów przedstawionych przez Organizatora,
niezbędnuch do realizacji i rozliczenia Projektu;
5) udzielania niezbędnych informacji w celu monitoringu i ewaluacji projektu.
§ 6.
1. Uczestnik Projektu oświadcza, że:
1) dane podane w formularzu zgłoszeniowym do Projektu są aktualne i zgodne ze
stanem faktycznym - prawdziwe;
2) pełni funkcję dyrektora/wicedyrektora/przewodniczącego zespołu
przedmiotowego/kierownika świetlicy szkoły/przedszkola*
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)
4)
5)
6)
7)

znajdującej sięna terenie województwa świętokrzyskiego;
placówka zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej / wiejskiej / wiejskomiejskiej*;
posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej;
reprezentowana przez niego placówka nie zostałą objęta wspomaganiem w ramach
żadnego innego projektu realizowanego w ramach Działania 2.10 POWER;;
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniami
zawartymi w formularzu zgłoszeniowym;
wyraża zgodę na prowadzenie dokumentacji fotograficznej szkoleń i wykorzystanie
jego wizerunku na stronach w domenie ceo.org.pl i w publikacjach i prezentacjach
związanych z upowszechnianiem rezultatów Projektu.
§ 7.

1. W przypadku rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w projekcie określonych
w §2 ust. 3, CEO jest uprawnione do odstąpienia od niniejszej Umowy z winy
Uczestnika Projektu.
2. CEO jest uprawnione do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
informacji o okoliczności, o której mowa w ust. 1.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz
z uzasadnieniem.
4. W przypadku, gdy CEO odstąpiło od umowy na skutek rażącego naruszenia zasad
uczestnictwa w Projekcie określonych w ust. 1, Uczestnik może zostać obciążony
kosztami związanymi z jego uczestnictwem w Projekcie poniesionymi przez CEO.
§ 8.
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Strony będą rozwiązywać w sposób polubowny wszelkie spory powstałe na tle realizacji
niniejszej umowy.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459 z późn. zm. ),
oraz przepisy regulujące zasady funkcjonowania szkół wyższych w szczególności ustawa z
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183),
a także przepisy wewnętrzne wydane przez władze Uczelni – Partnera Projektu.

§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

*Niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. Regulamin Projektu ALO SUS
2. Regulamin Studiów Podyplomowych Collegium Civitas
3. Regulamin Studiów Podyplmowych Akademii Pedagogiki Specjalnej

…..………………………………………

……………………………………………

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI
OBYWATELSKIEJ

UCZESTNIK PROJEKTU

