
 
 

Projekt pn. „Dla Rodziny” realizowany przez Fundację e-Prosperity jest współfinansowany ze 

środków Ministra Edukacji i Nauki. 

 

POROZUMIENIE nr ………………… 

 

dotyczące realizacji celu jakim jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w ramach programu 

grantowego pn. „Program Wsparcia Edukacji” (zadanie „Dla Rodziny”) realizowanego przez 

Fundację E-PROSPERITY na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/2704 zawartej ze Skarbem 

Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki 

 

Porozumienie zawarte zostało w Lublinie w dniu             pomiędzy: 

Fundacją E-PROSPERITY z siedzibą w Lublinie, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 33/26a, REGON 

061599660, NIP 712 328 10 81, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000473705, reprezentowaną przez Radosława Markusiewicza– Prezesa Zarządu, zwaną dalej 

Grantobiorcą 

a 

Nazwa szkoły:      

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

adres                                                                                       , NIP           -           -           -             , REGON                                     

Nr RSPO:                                                      , 

reprezentowaną przez Pana/Panią                                                              - Dyrektora Szkoły/Zespołu 

szkół*, zwaną dalej Szkołą 

 

 

1. Porozumienie jest zawarte w celu podniesienia kwalifikacji nauczycieli poprzez 

dofinansowanie przez Grantobiorcę kursów kwalifikacyjnych (dla nauczycieli szkół 

podstawowych)/studiów podyplomowych (dla nauczycieli szkół średnich)1 - zgodnie 

z zaplanowaną w programie pn. „Program Wsparcia Edukacji” – zadanie „Dla Rodziny” 

ścieżką i określonymi w nim zasadami udziału. 

2. Szkoła deklaruje, że prowadzi kształcenie dla dzieci lub młodzieży w ramach co 

najmniej jednego typu szkoły: szkoły podstawowej/technikum/liceum/szkoły 

branżowej1, poinformowała nauczycieli chętnych do uzyskania kwalifikacji do 

prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie o projekcie grantowym i zasadach 
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uczestnictwa, w tym o źródłach finansowania, zebrała chętnych nauczycieli do 

zgłoszenia do projektu grantowego oraz zapoznała nauczycieli z regulaminem zadania. 

3. Szkoła oświadcza, że obecnie zatrudnia …… (wpisać liczbę)/nie zatrudnia1 nauczycieli 

przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.  

4. Szkoła zgłasza do udziału w zadaniu nauczyciela/i: 

a.  ………………..…. (imię i nazwisko) 

b.  ………………..…. (imię i nazwisko)  

c. ………………..…. (imię i nazwisko)  

chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia 

w rodzinie. 

5. W związku ze zgłoszeniem do programu wskazanego w pkt. 4 nauczyciela, 

Szkoła/nauczyciel1 uiści na rachunek bankowy Grantobiorcy o nr  92 80550006 0400 

5155 2004 0001, kwotę ……………………..zł (słownie: ……………………………………. złotych) za 

każdą ze zgłoszonych osób w terminie do dnia …………………………. 2022 roku tytułem 

wkładu własnego. Wkład ten zostanie przekazany organizatorowi wybranej formy 

kształcenia (kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych) tytułem części opłaty 

za tę formę kształcenia. 

6. Granotobiorca zobowiązany jest do dofinansowania formy kształcenia opisanej w pkt. 

1 do wysokości maksymalnie 1 050 zł w przypadku kursu kwalifikacyjnego, 2 140 zł w 

przypadku studiów podyplomowych.  

7. Szkoła zobowiązuje się do:  

a. przesłania Grantobiorcy oświadczenia o podjęciu przez nauczyciela 

wymienionego w pkt. 4 formy kształcenia wskazanej w pkt. 1 do dnia 

20.12.2022 

b. Dyrektor szkoły zobowiązuje się do powierzenia nauczycielowi wymienionemu                 

w pkt. 4, prowadzenie zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie po 

uzyskaniu kwalifikacji przez ww. nauczyciela/i. 

8. Nauczyciel zobowiązuje się do: 

a. podjęcia wskazanej w pkt. 1 formy kształcenia w terminie do 20.12.2022 roku, 

b. ukończenia wskazanej w pkt. 1 formy kształcenia, 
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c. prowadzenia powierzonych przez Dyrektora zajęć, promowania w ramach 

prowadzonych zajęć zdrowego trybu życia u uczniów oraz formowania u nich 

poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób 

9. Spełnienie obowiązków opisanych w pkt 5 - 8 niniejszego Porozumienia stanowi 

warunek konieczny do otrzymania dofinansowania. 

10. Zmiana składu zakwalifikowanych do programu nauczycieli może być dokonana przez 

Szkołę wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Grantobiorcy. 

11. Integralną część porozumienia stanowi Regulamin Zadania wraz z załącznikami. 

12. Szkoła oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Zadania wraz z wymienionymi 

powyżej załącznikami do Regulaminu. 

 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

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

Dyrektor Szkoły 

 

………………………………………………………….. 

Nauczyciel Beneficjent Dofinansowania 

 

 

 

 

 

 

1 niepotrzebne skreślić  

 

 

Prezes Zarządu Grantobiorcy 

 


