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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  W RAMACH PROJEKTU „BIALSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ” 

nr …...... /2020 

 

 

 

zawarte w dniu …………….. 2020 roku pomiędzy: 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej z siedzibą w Białej 

Podlaskiej przy ulicy Zygmunta Augusta 2, reprezentowana przez Panią Katarzynę Sierpotowską – 

Dyrektora Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej, zwany dalej „Beneficjentem” 

 

a 

 

…………………....................................…………….., z siedzibą w ………………………………… przy ul.…………………..……… , 

reprezentowaną przez Pana/Panią ……………………………………– Dyrektor .......................................... 

zwaną dalej „Szkołą współpracującą” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Beneficjentem a Szkołą 

współpracującą w ramach udziału w projekcie pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń”. 

 

§ 2 

Szkoła zobowiązuje się do udziału we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia w ramach projektu pn. 

„Bialska Szkoła Ćwiczeń” poprzez: 

1) Udział w diagnozie potrzeb szkoły wspieranej i ewaluacji działań projektowych przeprowadzonej przez 

LSCDN 

2) Zaangażowanie w aktywny udział w działaniach projektowych 7 nauczycieli uczących w obszarze 

matematycznym, przyrodniczym, językowym i informatycznym z podziałem na dwa poziomy w każdym 

obszarze tj. klasy 1-3 i 4-8. 

3) Zaangażowanie dyrektora, wicedyrektora w przewidziane działania projektowe. 

4) Zapewnienie sprzyjających warunków do realizacji ww. zadań. 

 

§ 3 

Niniejsze porozumienie ma formułę otwartą i dopuszcza możliwość rozszerzenia współpracy o nowe 

zakresy działań, niewymienione w § 1 i § 2, w których strony porozumienia uznają potrzebę wspólnej 

ich realizacji. 

 

§ 4 

Niniejsze porozumienie zawarto na czas realizacji projektu od dnia podpisania do 31 sierpnia 2022r. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
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nieważności. 

 

§ 6 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, 

jeden otrzymuje Szkoła współpracująca, jeden Beneficjent. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis Beneficjenta  Podpis dyrektora szkoły 

współpracującej  
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