
UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

Zawarta w dniu data

Nazwisko i imię Dyrektora ZJO

 - Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych, a

PESEL Nr PESEL

nazwa miejscowości ulicy i nr nazwa poczty Nr

nazwa szkoły

§ 1

data

i wynosi kwota zł na rok szkolny 2004/2005.

kwota zł

data numer rachunku bankowego

§ 2
oraz Uczeń zgodnie oświadczają, iż:

Podpis ucznia Podpis rodzica lub opiekuna Podpis i pieczęć Dyrektora ZJO

Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
programu "Ze stypendium ku 
dojrzałości - program stypendialny na 
rok akademicki 2004/2005"

pomiędzy Zarządem Jednostek Oświatowych – Jednostka 
Budżetowa 

09 - 402 Płock, ul. 3-go Maja 6 reprezentowanym 
przez

nazwisko rodzica lub 
opiekuna

imię rodzica lub 
opiekuna

legitymującym
(cą)

się dowodem osobistym 
nr

seria i nr 
dowodu

zamieszkałym(łą) 
w 

kod 
pocztowy

i uczniem(uczennicą) 
klasy

zwanym(nej) w dalszej treści Uczniem

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu państwa w ramach działania 2.2 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

1. Zarząd Jednostek Oświatowych zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie 
z  Regulaminem programu "Ze stypendium ku dojrzałości - program stypendialny na rok 
szkolny 2004/2005" uchwalonym uchwałą nr .................z dnia ............... Rady Miasta 
Płocka zwanego w dalszej treści Regulaminem.
2. Wysokość stypendium ustalona jest decyzją Miejskiej Komisji 
Stypendialnej z dnia

3. Stypendium przekazywane będzie w ratach, przy czym pierwsza rata w 
wysokości 
zostanie przekazana 
do

gotówką lub 
przelewem na

4. Pozostałe raty stypendium przekazywane będą na rachunki bankowe wskazane przez 
wnioskodawców w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na dofinansowanie wydatków, o 
których mowa § 3 Regulaminu w kolejnych miesiącach do czerwca 2005r. włącznie. 

nazwisko rodzica lub 
opiekuna

imię rodzica lub 
opiekuna

1) znana im jest treść Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, zwłaszcza 
zobowiązań wynikających z § 3 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 i 4.

2) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji 
programu stypendialnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833)

3) zobowiązują się do współpracy z ZJO w zakresie raportowania i monitorowania 
programu, w tym do udzielania odpowiedzi na ankiety.


