
Wypełnianie IPR w praktyce – wskazówki dla opiekunów dydaktycznych



Zawodowcy w Łódzkiem stypendia dla najzdolniejszych na BIS



Uzupełnianie IPR-ów

• w terminie 7 dni od podpisania umowy – opiekun dydaktyczny stypendysty ma obowiązek opracować wraz

ze stypendystą IPR i przesłać go za pomocą aplikacji;

• aplikacja uniemożliwi złożenie IPR, który będzie zawierał wydatki niemieszczące się w katalogu wydatków

kwalifikowalnych, stanowiących załącznik do Regulaminu;

• nauczyciel może aktualizować IPR, w przypadku wystąpienia zmian niezależnych od stypendysty

w terminie do 15.06.2020r.

• Pracownicy Biura Projektu weryfikują poprawność IPR i akceptują (lub w przypadku nieprawidłowości

wzywają do poprawy). Rozliczone będą tylko te wydatki, które zostały wskazane w zatwierdzonym IPRze.



Należy wejść w zakładkę w MENU po 
lewej stronie Wnioski do poprawy.

Następnie zaznaczamy wniosek i klikamy 
przycisk Edytuj/Pokaż

na BIS



IPR uzupełniamy zgodnie z kolejnością 
wprowadzanych we wniosku uczniów.

Klikając na sekcję 6 należy uzupełnić dane dotyczące 
Ucznia nr 1.

Sekcja 7 – Uczeń nr 2
Sekcja 8 – Uczeń nr 3
Sekcja 9 – Uczeń nr 4
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W celu uzupełnienia pkt. 5:
Klikamy przycisk Dodaj w rubryce Wyszczególnienie wydatku wybieramy z katalogu zamkniętego określony wydatek.

W rubryce  Uzasadnienie należy uzasadnić wydatek ( w jaki sposób przyczyni się do rozwoju ucznia).

W Uszczegółowieniu należy skonkretyzować wydatek np. zakup laptopa wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, Zakup 
prenumeraty dot. programowania, Kurs e-learningowy języka angielskiego itd.

 Na zakończenie należy kliknąć Zapisz, co pozwoli wrócić do ekranu głównego IPRu danego ucznia.





Po wypełnieniu wszystkich pól należy 
kliknąć Zapisz i przejść do uzupełniania w 
sposób analogiczny IPRów dla kolejnych 
uczniów. 
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Po zakończeniu wypełniania IPR należy kliknąć przycisk Prześlij 
wniosek do Instytucji. 

Po kilku minutach otrzymają Państwo automatyczną informację zwrotną o prawidłowym 
przesłaniu wniosku.

UWAGA! Tylko odesłane prawidłowo wnioski będą sprawdzane przez Pracowników Biura 
– proszę upewnić się za każdym razem, że wniosek został ODESŁANY do Instytucji. 
(Poza zwrotnym mailem, wniosek powinien zniknąć z zakładki Wnioski wysłane do 
poprawy i znaleźć się w zakładce Wnioski wysłane)



Przesłany IPR będzie weryfikowany przez Pracowników Biura Projektu. 

@ - Należy regularnie sprawdzać wskazaną przy rejestracji skrzynkę mailową,
na którą otrzymają Państwo informację zwrotną o konieczności zmiany w IPRach.

UWAGA!!! Prosimy o niezwłoczne wprowadzanie zmian w IPRach zgodnie 
z instrukcją Pracowników oraz sprawne odsyłanie poprawionych IPRów. 

Od tego uzależniony jest termin dokonania przelewu I transzy stypendium! 



Po zatwierdzeniu IPR przez Pracowników Biura 
opiekun dydaktyczny zobowiązany jest do złożenia:

1. Ewidencji godzin pracy
2. Rachunku za wykonanie I etapu umowy



Kolejne etapy projektu:

- II etap – opracowanie i złożenie sprawozdania częściowego z IPR 
w terminie od 01.04.2020 r. do 20.04.2020 r.;

- III etap – opracowanie i złożenie sprawozdania końcowego z IPR 

w terminie do 07.09.2020. r.*

*Rekomenduje się złożenie sprawozdania końcowego niezwłocznie po wydatkowaniu całej kwoty przyznanego stypendium, 
umożliwi to sprawne rozliczenie i wprowadzenie ewentualnych korekt do faktur itd. (W okresie wakacyjnym kontakt
utrudniony jest zarówno z opiekunem dydaktycznym, jak i ze stypendystami).



Szanowni Państwo,

Po zatwierdzeniu IPR uczniowie otrzymają pierwszą transzę w wysokości 60% przyznanego 

stypendium, natomiast wypłata II transzy nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania częściowego. 

Proszę pamiętać, że pierwsza transza musi zostać wydatkowana minimum w wysokości 70%, 

w terminie do dnia 15.04.2020 r., zgodnie z zatwierdzonym IPRem.



Przykładowe IPR-y 
z roku szkolnego 2018/2019
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Dziękujemy za uwagę.


