
  
Załącznik nr 3 

UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 
 
Zawarta w dniu ………..pomiędzy 
Dyrekcją Szkoły ……………………………………………………………………………………………….. 
w………kod pocztowy………….ulica……………………….nr……………………………………………… 
a…………………………………………………………………………………………………………………. 
      (imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, rodzica lub opiekuna prawnego) 

Zamieszkałym w …………………………..kod pocztowy…………………………………………………….. 
ulica…………………………..nr ………………………………………………………………………………. 
NIP (ucznia pełnoletniego, rodzica bądź opiekuna prawnego) 
 
Umowa dotyczy przekazywania 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………………………………………………………………………………………………….. 
Zamieszkały/zamieszkała w…………………………kod pocztowy………..ulica…………………….nr……… 
 § 1 
Dyrekcja szkoły zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania i 
przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez powiat 
gryfiński (zwanego dalej Regulaminem) podpisanym i przyjętym przez Radę Powiatu w Gryfinie  
w dniu…………………… 
 § 2 
1. Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do wydatkowania stypendium zgodnie z 

Regulaminem i do systematycznego przedstawiania rachunków i faktur, które umożliwiają rozliczenie 
stypendium. 

2. Uczeń/uczennica oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w 
roku szkolnym 2005/2006.  

3. Stypendysta zobowiązuje się na wezwanie szkoły do udzielenia wymaganych informacji bądź dostarczania 
dokumentacji w wyznaczonym terminie. 

4. W przypadku nie udzielenia wymaganych informacji, bądź nie dostarczenia dokumentacji w wyznaczonym 
terminie uznaje się, że stypendysta utracił prawo do stypendium. 

 § 3 
Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: 

1) przerwał naukę w szkole, 
2) został skreślony z listy uczniów, 
3) przestaje spełniać kryteria wymienione w § 3 ust. 1 

   § 4 
Stypendysta powiadamia dyrektora szkoły o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy określonych w § 3 w 
terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia. 
   § 5 
W przypadku wypłacenia stypendium po wystąpieniu zdarzeń wymienionych w § 3, stypendysta zobowiązany 
jest do zwrotu otrzymanych kwot stypendium na konto wskazane przez szkołę. 
 
 
 
………………………………………...  …………………………………………... 
   (podpis ucznia)   (podpis Dyrektora Szkoły) 

 

 
………………………………………… 
  (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


