Załącznik Nr 3 do Regulaminu - WZÓR

UMOWA PRZEKAZANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2006/2007
zawarta w dniu................................... 2006r. pomiędzy
/nazwa szkoły/ ..........................................................................................................................................................
w ........................................................ kod pocztowy...............................................................................................
ulica ................................................................................ nr ..............................................
reprezentowanym przez......................................................................................................
a ................................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko stypendysty w przypadku ucznia pełnoletniego lub imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku
ucznia niepełnoletniego/
zamieszkałym w ..............................................................................kod pocztowy....................................
ulica ...................................................................................................nr ...................................................
Umowa dotyczy przekazania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
budżetu państwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
uczniowi/uczennicy ...............................................................................................................................
( imię i nazwisko)
PESEL..............................................Data i miejsce urodzenia ................................................................
Imiona rodziców ........................................................................................................................................
zamieszkałemu/ej w .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( adres zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/ mieszkania, powiat, województwo)
zwanym Stypendystą

§1

1.

Szkoła, w imieniu której działa Dyrektor - Pan/ Pani ..............................( imię i nazwisko), zobowiązuje się do
przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym
2006/2007, przyjętym przez Radę Miasta Chełm Uchwałą Nr .................................................z dnia ............2006r.

2.

Stypendium wypłacane będzie do wysokości ........złotych rocznie i nie dłużej niż przez 10 miesięcy.
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3.

Stypendium wypłacane będzie w formie finansowej po udokumentowaniu uczestnictwa Stypendysty w zajęciach
szkolnych ( frekwencji).
§2

1.
2.
3.

Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do przeznaczenia stypendium na cele edukacyjne
oraz do systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych, przez co rozumie się frekwencję z dopuszczalną
ilością godzin nieusprawiedliwionych nie wyższą niż 15 godzin lekcyjnych w skali roku szkolnego 2006/2007.
Przekroczenie limitu godzin nieusprawiedliwionych, o którym mowa w ust.1 powoduje utratę prawa do wypłaty
stypendium za kolejne miesiące, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.
Umowa o przyznanie stypendium ulega rozwiązaniu, jeżeli Stypendysta:
a) przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionych , o którym mowa w ust.1,
b) przerwał naukę w szkole,
c) został skreślony z listy uczniów,

d)
e)

4.

przestał spełniać kryteria wymienione w § 3 ust.2
i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007
złożył oświadczenie o rezygnacji ze stypendium.

ust. 1.pkt.1 i 3 Regulaminu

przyznawania

Uczeń zobowiązany jest poinformować szkołę niezwłocznie o zdarzeniach, o których mowa w ust.3 lit b – d.
§3
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
§4

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§5
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
..................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

..........................................................
( podpis Dyrektora Szkoły)

........................................................
( podpis ucznia)
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