
 

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowany przez Województwo Łódzkie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 

współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Załącznik nr 4 
do uchwały nr 350/21 
Zarządu Województwa Łódzkiego  
z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
 
 
Załącznik nr 7 
do uchwały nr 1226/20 
Zarządu Województwa Łódzkiego  
z dnia 10 grudnia 2020 r.   

 

 
Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) 

 
1. Dane identyfikacyjne. 

 

Imię i nazwisko ucznia, klasa  

Nr umowy stypendialnej UCZNIA  

Nazwa szkoły  

Imię i nazwisko opiekuna ucznia  

Nauczany przedmiot  

 
2. Zestawienie wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały 

okres sprawozdawczy (od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.) w ramach otrzymywanego stypendium 

w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Wyszczególnienie wydatku Poniesione koszty 

  

  

  

Razem  

 
3. Realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju – ocena realizacji założonych celów, wykonanych 

zadań i osiągniętych rezultatów. 

 

 Stypendysta zrealizował Indywidualny Plan Rozwoju. 

 Stypendysta nie zrealizował Indywidualnego Planu Rozwoju. 

 
 
 
  



 

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowany przez Województwo Łódzkie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 

współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ocena realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju przez ucznia (należy odnieść się do 
celów/rezultatów oraz zadań wskazanych w IPR, opisać osiągnięcia, postępy ucznia, wzrost samooceny, 
motywacji itp.) 
 
 
 
 
 

 
4. Oświadczenie Opiekuna dydaktycznego: 

Ja, niżej podpisany (-na) oświadczam, że: 

 wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu z IPR są zgodne z prawdą, 

 opieka dydaktyczna nad Stypendystą sprawowana byłą przeze mnie z zaangażowaniem zgodnie 

z ewidencją czasu pracy przekazywaną do Biura Projektu po zakończeniu każdego z etapów i 

obejmowała: 

 pomoc uczniowi/uczennicy w osiąganiu zaplanowanych rezultatów; 

 pomoc uczniowi/uczennicy w realizacji Planu Rozwoju Ucznia, w tym przede wszystkim 

wskazanych w nim celów edukacyjnych; 

 wspieranie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne; 

 monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia/uczennicy. 

W okresie sprawowania przeze mnie opieki dydaktycznej nad Stypendystą nie zaistniały wymienione w 

Regulaminie przyznawania stypendiów przesłanki do pozbawienia Stypendysty prawa do otrzymywania 

stypendium. 

 
 
 
 

…………………………………………………………..     ………………………………………………............... 
Miejscowość i data       Podpis opiekuna dydaktycznego 


