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UMOWA DOTYCZĄCA WARUNKÓW UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE 

„Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV- 

VI szkół podstawowych”, realizowanym ze środków  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 

ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, 

Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe,  

 

                                            w dniu       01.09.2014          w                        …………..…………          ……………………………… 
 

pomiędzy 

Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. (Liderem Projektu) 

 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12,  

NIP 661-12-59-598, Regon 290-698-978 

reprezentowaną przez: 

Józefa Tyburczego – Kanclerza WSBiP 

- zwanym dalej „Projektodawcą” 

a 

Panią/ Panem   

 

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

- zwaną/ym  dalej „Nauczycielem”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków Uczestnictwa Nauczyciela w realizacji projektu 

„Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV- VI 

szkół podstawowych”, realizowanego ze środków  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach 

Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 

3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem. 

 

§ 2 

Cel umowy 

 

1. Celem Umowy jest określenie warunków udziału Nauczyciela w Projekcie oraz określenie 

obowiązków obu stron wynikających z udziału w wyżej wymienionym Projekcie. 

2. Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etapu edukacyjnego  

w zakresie kompetencji  przyrodniczych i  matematycznych oraz  zajęć komputerowych i zajęć 

technicznych w 50 szkołach podstawowych z terenu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. 
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3. W ramach Projektu nie będą realizowane zajęcia pozalekcyjne.  

 

§ 3 

Okres obowiązywania umowy 

 

1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania, kontynuacji lub zakończenia realizacji Projektu 

Nauczyciel zobowiązany  jest do natychmiastowego pisemnego poinformowania o tym 

Projektodawcy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w następujących przypadkach: 

1) w drodze wypowiedzenia przez Projektodawcę w przypadku rażącego naruszenia przez 

Nauczyciela obowiązków wynikających z umowy, 

2) w przypadku rozwiązania kontraktu zawartego między Projektodawcą a Szkołą, w której 

Nauczyciel jest zatrudniony, 

3) w przypadku rozwiązania przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia umowy zawartej z Liderem 

Projektu  na dofinansowanie Projektu, 

4) Nauczyciel  uprawniony jest do odstąpienia od uczestnictwa w Projekcie z przyczyn osobistych 

lub zdrowotnych po uprzednim zawiadomieniu dyrektora szkoły i Projektodawcę, 

niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie. 

 

§ 4 

Zadania i obowiązki Projektodawcy 

 

Projektodawca zobowiązuje się do: 

1. Zorganizowania i przeprowadzenia działań wynikających z założeń Projektu, obejmujących  

w szczególności: 

1) Dostarczenie opracowanych innowacyjnych programów nauczania w zakresie przyrody, 

matematyki, zajęć komputerowych i technicznych. 

2) Przygotowanie Nauczyciela do wdrożenia innowacyjnych programów nauczania: 

a) zakup wyposażenia techno-dydaktycznego do prowadzenia eksperymentów (laptopów  

i interfejsów, z oprogramowaniem). 

b) zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia eksperymentów. 

c) przeszkolenie nauczycieli wytypowanych do udziału w Projekcie w zakresie obsługi 

w.w. wyposażenia. 

d) przeszkolenie nauczycieli wytypowanych do udziału w Projekcie celem przygotowania 

ich do prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjne programy nauczania, w tym z 

wykorzystaniem metody projektów i metody przewodniego tekstu. Podczas warsztatów 

Nauczyciele wypracowywać będą scenariusze zajęć interdyscyplinarnych (projekty do 

realizacji przez uczniów składające się z kilku eksperymentów). 

3) Organizację trzech seminariów ewaluacyjnych obejmujących  2-dniowe spotkania Nauczycieli  

z autorami innowacyjnych programów nauczania interdyscyplinarnego w celu analizy ich 
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realizacji i wprowadzenia niezbędnych korekt zarówno w programach, jak i w scenariuszach 

zajęć.  Podczas spotkań będą wypracowywane nowe scenariusze zajęć (trzy 2-dniowe edycje 

seminariów, dwa seminaria w pierwszym roku nauczania, jedno seminarium w drugim roku 

nauczania). 

2. Przestrzegania  zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

 

§ 5 

Zadania i obowiązki Nauczyciela 

 

W  okresie realizacji Projektu Nauczyciel zobowiązuje się do: 

1. Realizowania działań wynikających z założeń projektu, w szczególności do : 

1) Aktywnego udziału  w spotkaniach i seminariach o których mowa w § 4 ust 1 pkt 2 i 3, 

wynikających z założeń Projektu, a organizowanych przez Projektodawcę, które mają 

przynieść wymierne efekty w postaci m.in. opracowania scenariuszy zajęć  

interdyscyplinarnych.  

2) Realizowania zajęć w oparciu o innowacyjne programy nauczania interdyscyplinarnego    

w ramach godzin lekcyjnych  w klasach, których uczniowie objęci są Projektem. 

3) Nauczyciel zobowiązany jest wobec Projektodawcy do: 

a) niezwłocznego informowania o problemach w realizacji  umowy, 

b) przedstawienia Projektodawcy  wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących  realizacji 

umowy, 

c) przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

2. Współpracy z Projektodawcą przy organizacji i realizacji zajęć. 

3. Uczestnictwa w badaniach wskaźników wzrostu kompetencji w zakresie  interdyscyplinarnego 

nauczania treści programowych. 

4. Umożliwienia przeprowadzenia badań ewaluacyjnych (wstępnych i końcowych), weryfikujących 

umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, wśród uczniów  będących uczestnikami 

Projektu.  

5. Niezwłocznego informowania Projektodawcy o problemach w realizacji zadań. 

6. Przedstawienia  Projektodawcy wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych 

zadań. 

7. Umożliwienie przeprowadzenia monitoringu zajęć prowadzonych w oparciu o innowacyjny 

program nauczania interdyscyplinarnego, przez ekspertów ds. metodologii i ewaluacji Projektu. 

8. Utrzymywania systematycznego telefonicznego kontaktu z ekspertami ds. metodologii i ewaluacji  

Projektu, celem weryfikacji postępów/identyfikacji problemów we wdrażaniu  innowacyjnych 

programów nauczania interdyscyplinarnego. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest do wypełniania obowiązków polegających na: 
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1) wprowadzeniu danych uczniów  (imię, nazwisko) – beneficjentów ostatecznych do Systemu 

MIS, 

2) bieżącym prowadzeniu właściwej dokumentacji realizowanych zajęć w wersji elektronicznej 

(Informatyczny System Zarządzania MIS). 

10. Nauczyciel pełni wyżej wymienione obowiązki i korzysta z wymienionych w § 4 niniejszej 

umowy uprawnień dopóki szkoła pozostawać będzie uczestnikiem Projektu lub dopóki dyrektor 

szkoły będzie wyznaczać Nauczyciela do zadań projektu.  

 

§ 6  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

 

1. Nauczyciel  oświadcza, iż wszystkie utwory (scenariusze zajęć) powstałe w ramach wykonywania 

obowiązków wynikających z § 5 ust. 1 pkt. 1 niniejszej  umowy zostaną przez niego stworzone z 

poszanowaniem praw autorskich i przeniesione na  Projektodawcę.  

2. W dacie przekazania Projektodawcy tych utworów (scenariuszy zajęć) nie będą one ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

3. Z dniem przyjęcia utworów przez Projektodawcę, Nauczyciel przenosi na Projektodawcę 

nieodpłatnie, na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do wyłącznego korzystania 

i rozporządzania utworami (scenariuszami zajęć) w całości lub we fragmentach jako utworem 

odrębnym na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (scenariuszy zajęć) - wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór (scenariusze zajęć) 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu  (scenariuszy zajęć)  w sposób inny niż określony w 

pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Projektodawca  może wykorzystywać utwory (scenariusze zajęć)  przy realizacji prowadzonych 

działań. 

5. Nauczyciel  przenosi na Projektodawcę  prawa do autorskich praw majątkowych w kraju 

i za granicą, a także wyłączne prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich 

do utworów (scenariuszy zajęć). 

6. Nauczyciel  upoważnia Projektodawcę do zezwolenia na korzystanie z utworów przez inną osobę.  

7. Nauczyciel zachowuje prawo do wykorzystywania w zakresie swojej działalności dydaktycznej 

w.w. utworów (scenariuszy zajęć). 

8. Nauczyciel będzie wymieniony z imienia i nazwiska w ewentualnej publikacji zawierającej 

przykładowe scenariusze zajęć. Nazwiska Nauczycieli wymienione będą w kolejności 

alfabetycznej. 
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§ 7 

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Nauczyciel zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, w tym 

osobowych, uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Projektodawca z dniem podpisania umowy, działając na podstawie art. 37 w związku 

z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.), upoważnia Nauczyciela  jako prowadzącego zajęcia, o których mowa w § 5 

ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy w związku z §5 ust. 9 niniejszej Umowy, do przetwarzania danych 

osobowych  uczniów uczestniczących w Projekcie. Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, 

nie później jednak niż do dnia zrealizowania przedmiotu umowy.  Upoważnienie wygasa z chwilą 

wygaśnięcia umowy. 

3. Nauczyciel oświadcza, że: 

1) został poinformowany, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki; 

2) w związku z przystąpieniem do projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych; 

3) przyjmuje do wiadomości, iż administratorem zebranych danych osobowych Zleceniobiorcy 

jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) dane osobowe Nauczyciela będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi 

projektu; 

5) dane osobowe Nauczyciela mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak 

również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

6) Nauczyciel ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

4. Nauczyciel oświadcza, iż jest Uczestnikiem Projektu „Opracowanie i upowszechnianie 

innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych”, 

realizowanym ze środków  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu III. 

Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 

Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Z tytułu uczestnictwa w Projekcie Nauczyciel nie ponosi żadnych kosztów własnych. 

2. Z tytułu uczestnictwa w Projekcie Nauczyciel nie otrzymuje żadnego (dodatkowego) 

wynagrodzenia. 



 

          

PARTNER: 
Europejska Uczelnia  Społeczno-Techniczna w Radomiu 
ul. Wodna 13/21 
26-600 Radom 

www.eust.pl   

LIDER: 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

ul. Akademicka 12 
27-400 Ostrowiec Św. 

www.wsbip.edu.pl  

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu 

spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

7. Podpisując, Umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią, przyjęła ją do 

wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz Umowy. 

 

 

 

 

___________________________                 ________________________  

     Projektodawca                      Nauczyciel 

 


