
   

  

 

UMOWA ZLECENIA …… /2011 
 

Zawarta w Czeremsze w dniu …………………. r. pomiędzy:  

Gminą Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, reprezentowaną przez Wójta Gminy 

Czeremcha zwaną dalej „Zleceniodawcą” w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Czeremsze na podstawie pełnomocnictwa Nr 1/2011 udzielonego przez Wójta Gminy Czeremcha w 

dniu 10.01.2011 r. realizując Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i 

wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Czeremsze” zgodnie z umową nr. UDA-

POKL.09.01.02-20-496/10-00,  

a ……………………………………………………………………………………………….. 

zwanym/ą dalej „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:  

 

§ 1 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy w 

ramach Projektu systemowego Nr WND-POKL.09.01.02-20-496/10 finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Czeremsze” dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Czeremcha, następujących czynności:  

1) przeprowadzenie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu 

dydaktycznego uczniów w oparciu o „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów 

systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 23 kwietnia 2010 r.”, autorstwa Instytucji 

Zarządzającej PO KL.  

2) przeprowadzenie zajęć ………………………………………………………………………………, 

realizowanych w okresach ………………………………………………………………………………  

3) przekazanie dyrektorowi przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym:  

a) programu oraz harmonogramu zajęć dla danej grupy,  

b) kwestionariusza zgłoszeniowego danej grupy, wraz z kompletną dokumentacją uczestników 

Projektu tj:  

- deklaracje uczestnictwa w Projekcie, oświadczenie o wyraŜeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego,  



- oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica lub 

opiekuna prawnego,  

- regulamin uczestnictwa podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

4) prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych, oraz innych dokumentów wskazanych przez 

Zleceniodawcę oraz dostarczanie ich w wyznaczonych terminach dyrektorowi.  

5) przeprowadzenie wśród uczestników Projektu, dwukrotnie (przed rozpoczęciem zajęć w ramach 

Projektu oraz po ich zakończeniu) ankiet, wywiadów lub testów kompetencyjnych badających 

rezultaty miękkie i twarde.  

6) przeprowadzenie wśród rodziców, opiekunów prawnych uczestników Projektu, dwukrotnie (przed 

rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu) ankiet ewaluacyjnych.  

7) przeprowadzenie wśród dzieci uczestniczących w projekcie testów sprawdzających wiedzę 

(pierwszy test na wstępie oraz resztę po kaŜdym semestrze).  

 

§ 2 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach dotyczących przedmiotu umowy, 

organizowanych przez Zleceniodawcę.  

 

§ 3 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony i obowiązuje od dnia ………….. do 

dnia……………………  

2. Strony ustalają stawkę w kwocie …. zł brutto za 1 godzinę lekcyjną przeprowadzonych zajęć, 

łącznie wynagrodzenie wynosi ………… zł brutto.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w łącznym wymiarze ……. godzin 

lekcyjnych, w ramach realizacji Projektu dla jednej grupy uczestników zajęć (uczeń, uczennica klas I - 

III szkoły podstawowej).  

4. Zakres zajęć i wynagrodzenie przedstawia się następująco:  

 

 

Termin realizacji  Rok szkolny Godziny lekcyjne 

Wynagrodzenie (w 

zł, brutto)  

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 



 

 

5.Zleceniodawca zastrzega sobie zmianę terminu ilości zajęć w poszczególnych semestrach w 

przypadku aneksowania umowy Zleceniodawcy z Instytucją Pośredniczącą, zmiana ta wymaga formy 

pisemnej.  

6. Rozliczenie z tytułu przeprowadzonych zajęć Zleceniobiorca składa dyrektorowi szkoły co miesiąc. 

Wynagrodzenie przysługuje za efektywnie przeprowadzone godziny lekcyjne.  

7. Od wynagrodzenia będą potrącone naleŜności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

8. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie na rachunek bankowy  

Nr ……………………………………………………………………………………………..  

9. Zleceniobiorca został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca wykona zlecone mu czynności osobiście w czasie, miejscu i w sposób zgodny z 

ustnymi wytycznymi Zleceniodawcy, z zastrzeŜeniem art. 42 ustawy Karta Nauczyciela, tj. poza 

tygodniowym wymiarem zajęć prowadzonym w arkuszu organizacyjnym szkoły.  

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać zlecone mu czynności z naleŜytą starannością.  

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany prowadzić zajęcia zgodnie z przedłoŜonym programem oraz 

harmonogramem zajęć, który został zaakceptowany przez Wójta Gminy Czeremcha oraz Dyrektora 

Szkoły.  

4. Zleceniobiorca wyraŜa zgodę na poddanie się kontroli prowadzonych zajęć bez wcześniejszej 

zapowiedzi przez koordynatora Projektu i Instytucji Pośredniczącej. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu.  

6. Zleceniobiorca wyraŜa zgodę na wykorzystanie wizerunku w działaniach promocyjnych 

podejmowanych w ramach Projektu oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 

§ 5 

Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia. 



§ 6 

1. Zleceniobiorca nie nabywa Ŝadnych uprawnień pracowniczych właściwych wyłącznie dla stosunku 

pracy.  

2. Zleceniobiorca nie moŜe zlecić osobie trzeciej wykonywania swoich zadań.  

 

§ 7 

1.Umowa moŜe być rozwiązana przez Zleceniobiorcę z miesięcznym okresem wypowiedzenia 

przypadającym na ostatni dzień miesiąca.  

2. Zleceniodawca zastrzega sobie natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku rozwiązania 

umowy z Instytucją Pośredniczącą.  

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania warunków niniejszej umowy rozstrzygać 

będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.  

 

§ 9 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, trzy dla 

Zleceniodawcy.  

 

 

 

 

………………………..       …………………………….  
     Zleceniobiorca                     Zleceniodawca 


