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ZAŁĄCZNIK UMOWY ZLECENIA  NR  …….

Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności związane z realizacją projektu  pn. 
„Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z poniższym 
zakresem obowiązków wynikających z podpisania umowy:

1.  Realizowania  powierzonych  zadań  (zgodnych  ze Specyfikacją  Istotnych  Warunków 
zamówienia  oraz  złożoną  podczas  procedury  przetargowej  ofertą,  samodzielnie 
opracowanym  programem  i  harmonogramem)  w  sposób  etyczny,  przestrzegając  praw 
człowieka i szanując odrębność każdego ucznia i uczennicy.

2.  Prowadzenie  zajęć  dodatkowych  (zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 
zamówienia),  tj.  ..................godz.  lekcyjnych  zgodnie  z  celami  projektu  „Szkoła 
horyzontem  świetlanej  przyszłości  młodego  człowieka  II”  oraz  opracowanym 
samodzielnie  programem  i  harmonogramem,  w  terminie  maksymalnym  do  15  czerwca 
2013 r. we wskazanej grupie uczniów.

3.  Opracowanie  programu  i  harmonogramu  pracy  zajęć  dodatkowych  (zgodnie 
ze Specyfikacją  Istotnych  Warunków  zamówienia  oraz  złożoną  podczas  procedury 
przetargowej  ofertą)  i  złożenie  go  właściwemu  koordynatorowi  (a  w  przypadku  jego 
nieobecności  –  kierownika  projektu)  w nieprzekraczalnym  terminie  dnia  podpisania 
niniejszej umowy.

4.  Opracowania  ankiety (w przypadku  zajęć  wyrównawczych  i  zajęć  wprowadzających 
kompetencje kluczowe, a w przypadku innych zajęć właściwych badań potwierdzających 
progres  uczniów)  badającej  poziom  wiedzy  i  umiejętności  oraz  zdolności  uczniów 
w momencie  rozpoczęcia  realizacji  projektu,  tj.  nie  później  niż  podczas  drugich  zajęć 
z grupą; przeprowadzenia badania wśród uczniów należących do grupy (zgodnie z raportem 
rekrutacyjnym) oraz opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego badania i przekazanie 
dokumentu w wersji elektronicznej i papierowej (wraz z ankietami stanowiącymi załącznik 
do  sprawozdania)  właściwemu  koordynatorowi  (a  w  przypadku  jego  nieobecności  – 
kierownika projektu).

5.  Opracowania  ankiety (w przypadku  zajęć  wyrównawczych  i  zajęć  wprowadzających 
kompetencje kluczowe, a w przypadku innych zajęć właściwych badań potwierdzających 
progres  uczniów))  badającej  poziom  wiedzy  i  umiejętności  oraz  zdolności  uczniów 
w momencie  zakończenia  realizacji  projektu,  tj.  nie  później  niż  15  czerwca  2013  r.; 
przeprowadzenia  badania  wśród  uczniów  należących  do  grupy  (zgodnie  z raportem 
rekrutacyjnym) oraz opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego badania i przekazanie 
dokumentu w wersji elektronicznej i papierowej (wraz z ankietami stanowiącymi załącznik 
do  sprawozdania)  właściwemu  koordynatorowi  (a  w  przypadku  jego  nieobecności  – 
kierownika projektu).

6. Dokumentowanie określonych w projekcie wskaźników w inny wybrany sposób, zgodnie 
z  warunkami  realizacji  określonego  umową  zadania  i  w  sposób  zgodny  z  przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie.
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7. Dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dzienniku zajęć, kartach czasu pracy, listach 
obecności, sprawozdaniach i innych wskazanych przez kierownika projektu dokumentach 
niezbędnych dla właściwej realizacji projektu.

8.  Przygotowanie  rzetelnej  specyfikacji  merytorycznej,  technicznej  i  cenowej 
przedmiotów/urządzeń/sprzętu/materiałów dydaktycznych/pomocy dydaktycznych,  jeśli w 
realizacji  niniejszego  zadania  i  w  zakresie  projektu  „Szkoła  horyzontem  świetlanej 
przyszłości młodego człowieka II” określona została konieczność zakupu ww. i złożenie 
dokumentu właściwemu koordynatorowi (a w przypadku jego nieobecności – kierownika 
projektu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia podpisania niniejszej umowy.

8.  Monitorowanie  osiągania  wskaźników istotnych  dla  właściwej  realizacji  zadania,  tj.  
liczby  członków grupy,  frekwencji  członków  grupy,  osiągnięć  członków  grupy,  liczby 
przeprowadzonych  zajęć,  liczby  zrealizowanych  godzin,  w  tym  również  przyjmowanie 
usprawiedliwień  nieobecności  i  innych  dokumentów  wskazanych  przez  kierownika  dla 
właściwej realizacji projektu zgodnie z wzorami obowiązującymi w projekcie.

9. Informowanie właściwego koordynatora (a w przypadku jego nieobecności – kierownika 
projektu)  w trybie  natychmiastowym  o niemożności  przeprowadzenia  zajęć  i wskazanie 
drugiego terminu  ich realizacji  oraz  potwierdzenie  tych  faktów podpisaniem aneksu do 
harmonogramu.

10.  Informowanie  właściwego  koordynatora  (a  w  przypadku  jego  nieobecności  – 
kierownika projektu) o wynikach i o osiągnięciach uczniów.

11.  Informowanie  właściwego  koordynatora  (a  w  przypadku  jego  nieobecności  – 
kierownika projektu) o  problemach w realizacji  powierzonego niniejszą umową zadania 
oraz innych zagadnieniach istotnych dla realizacji projektu.

12.  Prawidłowe  i  systematyczne  prowadzenie  dokumentacji  projektu  oraz  comiesięczne 
przekazywanie  w  formie  elektronicznej  i  papierowej  informacji  właściwemu 
koordynatorowi  (a  w  przypadku  jego  nieobecności  –  kierownika  projektu),  o  stanie 
realizacji planu zajęć, zgodnie z formularzem „Sprawozdanie z postępu realizacji projektu”.

13.  Wspomaganie  promocji  i  ewaluacji  projektu  –  informowanie  o współfinansowaniu 
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpraca z właściwym 
koordynatorem  oraz  kierownikiem projektu  w mierzeniu  postępów  uczniów w zakresie 
rezultatów projektu.

14. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za mienie.

15. Zobowiązanie do przestrzegania regulaminu pracowni, w której prowadzi zajęcia.

16.  Decydowanie  o  doborze  metod  i  środków dydaktycznych  w prowadzeniu  zajęć  ze 
szczególnym stosowaniem  aktywizujących  metod nauczania z naciskiem na umiejętność 
wykorzystania wiedzy w praktyce.

17.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  nie  powierzać  zleconych  w  niniejszej  umowie 
czynności do wykonania osobom trzecim.
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18.  Comiesięczna płatność za  wykonane  zadanie,  objęte  niniejsza  umową następuje  we 
wskazanym w umowie terminie,  po złożeniu wszystkich wymaganych  dokumentów,  ich 
weryfikacji  i  akceptacji  przez  właściwego  koordynatora  i  kierownika  projektu 
proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych godzin.

(Zleceniodawca)       (Zleceniobiorca)
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