Załącznik nr 11
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

UMOWA NR …………/20…/praktyki
o odbycie zajęć praktycznych w ramach projektu pn. AKTYWNI ZAWODOWO W DOROHUSKU
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
zawarta w dniu …………………… roku w Dorohusku pomiędzy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku w zwanym w dalszej części umowy Beneficjentem,
reprezentowanym przez Koordynatora: Ewelinę Kosowską-Kozaczuk,
a Panią/Panem:
zamieszkałą/ym:
PESEL:
zwaną/nym dalej Uczestnikiem/Uczestniczką

1.
2.

3.

1)
2)
3)

§1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest odbycie przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu Aktywni zawodowo w Dorohusku
zajęć praktycznych pod opieką Nauczyciela - specjalisty na terenie pracowni zawodowych SOSW.
Zajęcia praktyczne polegają na nabyciu umiejętności zawodowych w oparciu o programy opracowane przez Nauczycielaspecjalistę, które obejmą m.in: zajęcia w gospodarstwie domowym, prace porządkowe, biurowe, ogrodnicze, el. szycia
maszynowego, rękodzielnictwo.
Zajęcia praktyczne w łącznym wymiarze 30 godz. odbywać się będą w okresie od ………………………. roku, w grupach
2-os.
§2.
Maksymalna liczba nieobecności na zajęciach praktycznych nie może przekroczyć 20% zaplanowanej liczby godzin zajęć
w ramach praktyk.
Po przekroczeniu określonego limitu nieobecności nieusprawiedliwionych Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje
wykreślony z listy Uczestników/ Uczestniczek.
Po przekroczeniu określonego limitu nieobecności usprawiedliwionych Uczestnik/Uczestniczka projektu nie otrzymuje
zaświadczenia potwierdzającego ukończenie zajęć praktycznych.

§ 3.
Beneficjent zobowiązuje się do:
1. zapoznania Uczestnika/Uczestniczki zajęć praktycznych z programem zajęć stanowiącym (Załącznik nr 1) do niniejszej
umowy;
2. zapewnienia opieki Nauczyciela-specjalisty w czasie odbywania zajęć praktycznych oraz zapewnienia artykułów
zużywalnych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
§ 4.
Uczestnik/Uczestniczka zajęć praktycznych zobowiązuje się do:
1. uzupełniania dokumentacji niezbędnej do odbycia zajęć praktycznych; w przypadku Uczestnika/Uczestniczki
niepiśmiennej uzupełniania dokumentacji wspólnie z Nauczycielem wspierającym.
2. uczestnictwa w zajęciach praktycznych zgodnie z harmonogramem;
3. bieżącego prowadzenia Dzienniczka zajęć praktycznych (w przypadku Uczestnika/Uczestniczki niepiśmiennej
dopuszczone jest prowadzenie Dzienniczka zajęć praktycznych wspólnie z Nauczycielem wspierającym).
4. sumiennego i starannego wykonywana czynności i zadań objętych programem zajęć praktycznych, przestrzegania
ustalonego czasu odbywania zajęć oraz zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i zasad współżycia społecznego;
5. zwrotu do Biura Projektu wypełnionego Dzienniczka zajęć praktycznych najpóźniej 5 dni roboczych po zakończeniu zajęć
praktycznych;
6. pisemnego poinformowania Beneficjenta o przerwaniu zajęć praktycznych w ciągu 3 dni od daty zaistniałego faktu,
poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia do Biura projektu – SOSW w Dorohusku, ul. Graniczna 1;
7. każdorazowego pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach praktycznych wraz z podaniem przyczyny
nieobecności, przy czym usprawiedliwienie nieobecności osoby niepełnoletniej wymaga podpisu rodzica/opiekuna
prawnego;
§ 5.
Uczestnik/Uczestniczka zajęć praktycznych zobowiązany/a jest do udzielenia Beneficjentowi oraz innym upoważnionym
instytucjom monitorującym realizację niniejszej Umowy, na każde ich wezwanie, rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz
udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej Umowy.
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§ 6.
Umowa zostaje zawarta na czas określony w § 1 ust 3. Umowy i stanowi integralną część z Umową uczestnictwa w projekcie
„Aktywni zawodowo w Dorohusku”, podpisaną przez Uczestnika/Uczestniczkę i/lub jego Rodzica/Opiekuna Projektu w dniu
rozpoczęcia udziału w projekcie.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy oraz wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………..………………………………

……………..………………………………

Podpis Koordynatora

Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki pełnoletniej
lub Rodzica/Opiekuna Prawnego osoby niepełnoletniej
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