
 
 

„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 

UMOWA POMOCY STYPENDIALNEJ 

zawarta w dniu ………………… 2022 roku w …………………… 

pomiędzy 

STIWEK Fundację na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury 

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 18/8, NIP 1132828699, REGON 142811607 

reprezentowaną przez 

Piotra Szabłowskiego - wiceprezesa Fundacji , zwanym dalej Liderem Projektu 

a 

Szkołą Podstawową im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej reprezentowaną  

przez Magdalenę Strzebońską  – Dyrektora szkoły, zwanej dalej Szkołą 

a 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
zamieszkałą/łym …………………………………………………………………..; PESEL …………………………  
   (adres) 

 

reprezentującym ………………………………………………………………………………..,    
   (imię i nazwisko ucznia)  

zwanego dalej Stypendystą. 

 

 

W wyniku rekrutacji ……………………………………………………………… , uczeń/uczennica klasy …………….. 
   (imię i nazwisko ucznia) 

Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej został zakwalifikowany do otrzymania 

pomocy stypendialnej realizowanej w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

§ 1 

1) Pomoc stypendialna będzie realizowana zgodnie z Indywidualnym Planem Rozwoju Ucznia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

2)  Pomoc stypendialna została przyznana w ramach projektu na rok szkolny 2021/2022 

i przeznaczona na działania wskazane w Oświadczeniu o przeznaczeniu pomocy stypendialnej, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

3)  Pomoc stypendialna będzie wypłacana zgodnie z częstotliwością wskazana w w/w załączniku  

4) Wydatki ze środków pomocy stypendialnej będą ponoszone zgodnie z zasadą celowości, 

efektywności i gospodarności. 

5) Pierwsza rata/cała kwota przyznanego stypendium1 zostanie wypłacona w terminie 14 dni od 

daty podpisania niniejszej umowy. 

6) Za dzień dokonania wypłaty pomocy stypendialnej uważa się dzień złożenia dyspozycji 

przelewu środków pieniężnych przez Lidera Projektu. 

                                                           
1 Podkreślić właściwe 
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7) Wypłata pomocy stypendialnej dokonana będzie na rachunek bankowy nr 

………………………………...................................................................................................................., 

którego właścicielem jest rodzic/opiekun prawny Stypendysty 

…........................................................................................  

8) Lider Projektu zastrzega, że w przypadku braku środków na wyodrębnionym rachunku 

bankowym Lidera Projektu, transza pomocy stypendialnej może być wypłacona  

z opóźnieniem. W takim przypadku Stypendyście nie przysługuje prawo żądania odsetek. 

9) W przypadku zmiany numeru konta bankowego rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Lidera Projektu, nie później jednak niż na 5 dni 

przed datą wypłaty kolejnej transzy pomocy stypendialnej. 

10) Nie poinformowanie Lidera Projektu o zmianie rachunku bankowego we wskazanym w pkt. 6 

terminie, może skutkować przekazaniem stypendium na dotychczasowy rachunek bankowy, 

ze skutkiem równoznacznym z wypłaceniem stypendium przez Lidera Projektu. 

11) Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że te same wydatki ponoszone ze środków 

pomocy stypendialnej nie mogą podlegać finansowaniu z innych środków publicznych 

tj. krajowych lub wspólnotowych (tzn. w szczególności środków pochodzących z budżetu 

państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, środków funduszy strukturalnych, 

w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej), 

w ten sposób, że spowodowałoby to podwójne finansowanie tychże wydatków. 

12) Integralną część umowy stanowią: 

a) Podpisany przez opiekuna stypendysty Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia - załącznik nr 1; 

b) Podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenie o przeznaczeniu pomocy 

stypendialnej – załącznik nr 2; 

c) Podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego stypendysty Oświadczenie o zapoznaniu się 

z Regulaminem Pomocy Stypendialnej i akceptacją zawartych w nim zasad przyznawania, 

przekazywania i rozliczania pomocy stypendialnej – załącznik nr 3. 

 

§ 2 

Postanowienia końcowe 

 

1. Strony wyłączają możliwość przeniesienia praw i obowiązków, w tym również dokonania cesji 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

3. Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją postanowień lub realizacją niniejszej 

umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Lidera Projektu 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

................................................ ................................................ ................................................ 

Podpis Lidera Projektu Podpis rodzica/opiekuna 
prawnego Stypendysty 

Podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik nr 1 

do Umowy Pomocy Stypendialnej 

INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU UCZNIA 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej 

 

Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia został opracowany we współpracy 

z …………………………………………………………………………… i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Wybór 

kompetencji/postaw, które ………………………………………………………………… będzie rozwijał przeznaczając 

na ten cel środki przyznane w ramach pomocy stypendialnej, zostały określone w oparciu o: 

- analizę osiągnięć szkolnych ucznia; 

- jego wyniki nauczania z przedmiotów, które obejmują kompetencje kluczowe: matematyczne, 

naukowo-techniczne, językowe, informatyczne; 

- diagnozę w zakresie stopnia nasilenia postaw: kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości 

- diagnozę jego umiejętności pracy w zespole. 

- identyfikację obszarów zainteresowań ucznia, zgodnie z założeniem, że rozwój pasji sprzyja 

rozwojowi poznawczemu i emocjonalnemu ucznia. 

 

1. Celem pomocy stypendialnej jest rozwój2:  

a. Kompetencji matematycznych,  

b. Kompetencji naukowo-technicznych,  

c. Kompetencji językowych - porozumiewania się w językach obcych, 

d. Kompetencji informatycznych,   

e. Postawy kreatywności,  

f. Postawy innowacyjności i przedsiębiorczości, 

g. Postawy pracy zespołowej. 

 

2. Indywidualna diagnoza ucznia w zakresie kompetencji/postaw wymienionych w pkt. 1 

wskazała, że priorytetem jest rozwój: 

 

3. Cele dla poszczególnych kompetencji/postaw wskazanych w punkcie 2 

a. Dla kompetencji/postawy …………………………………….………….. sformułowane zostały 

następujące cele szczegółowe: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić 
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2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Dla kompetencji/postawy …………………………………….………….. sformułowane zostały 

następujące cele szczegółowe: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Dla kompetencji/postawy …………………………………….………….. sformułowane zostały 

następujące cele szczegółowe: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Cele określone na podstawie indywidualnej diagnozy ucznia dla poszczególnych 

kompetencji/postaw wymagają poniesienia wydatków, które będą finansowane w ramach 

przyznanej pomocy stypendialnej. 

 

5. Założono, że dzięki udzielonej pomocy stypendialnej uczeń osiągnie następujące rezultaty: 

a. W zakresie kompetencji wskazanej w punkcie 3a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

W zakresie kompetencji wskazanej punkcie 3b 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. W zakresie kompetencji wskazanej punkcie 3c 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………….., …………………….. 

miejsce   data 

 

……………………………………………..  …………………………………………….  ………………………………… 

podpis opiekuna stypendysty  podpis rodzica/opiekuna  podpis stypendysty 

     prawnego stypendysty 
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RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU ROZWOJU  

 

……………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

Uczeń zrealizował działania zaplanowane w Indywidualnym Planie Rozwoju. 

Dla kompetencji  …………………………………….………….. zrealizował następujące cele szczegółowe: 

 

Uczeń osiągnął również rezultaty przewidziane w Indywidualnym Planie Rozwoju dotyczące w/w 

kompetencji tj. 

 

 

Dla postawy ………………………………………………………………………………….. zrealizował następujące cele 

szczegółowe  

Uczeń rozwinął postawę …………………………………………………………. w stopniu: bardzo wysokim, wysokim, 

zadawalającym, miernym, niewielkim, niezadawalającym3 

 

 

 

……………………………………………………. 

         data i podpis opiekuna stypendysty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do Umowy Pomocy Stypendialnej 

 

OŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU POMOCY STYPENDIALNEJ 

 

Oświadczam, że pomoc stypendialna przyznana  ……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko stypendysty) 

zostanie w całości wykorzystana zgodnie z celami wskazanymi Indywidualnym Planie Rozwoju Ucznia 

i wszystkie wydatki ponoszone w ramach pomocy stypendialnej będą przeznaczone na koszty 

związane z  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wpisać właściwe) 
 

Wnoszę o wypłatę w ratach/jednorazową wypłatę pomocy stypendialnej  

(podkreślić właściwe) 

 

 

……………………………………….., …………………….. 
miejsce   data 

 

 

……………………………………………..    ……………………………………………………………  
podpis opiekuna stypendysty    podpis rodzica/opiekuna prawnego stypendysty 
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Załącznik nr 3 

do Umowy Pomocy Stypendialnej 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI REGULAMINU 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Pomocy Stypendialnej i akceptuję zawarte 

w nim zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania pomocy stypendialnej.  

 

 

……………………………………….., …………………….. 
miejsce   data 

 

     
 

……………………………………………………………  
      podpis rodzica/opiekuna prawnego stypendysty 

 


