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Załącznik  do uchwały  
nr 782/50/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 6 czerwca 2019 r. 
   

 zostanie nadany automatycznie 
……………………………………………… 
Nr identyfikacyjny nadany przy rejestracji 
Wniosku na stronie internetowej 

 
Sprawozdanie 

z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia za okres od …… do .. 

w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza 
inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019 

 
 Sprawozdanie okresowe dotyczące czasu od 1 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 
 Sprawozdanie na zakończenie Programu stypendialnego dotyczy okresu od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 
 Sprawozdania wypełnia stypendysta, a jeśli jest niepełnoletni wspólnie z rodzicem lub opiekunem prawnym w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej „Mazowsze – stypendia dla uczniów” i po ich ostatecznym zatwierdzeniu przez 
Departament drukuje i przesyła do właściwego Wydziału MSCDN. 

 
 

 
Proszę uzupełnić       proszę uzupełnić 

 ……………………….      ………………………………………………... 
miejscowość i data  pieczątka z danymi szkoły, do której uczęszcza uczeń 

w roku szkolnym 2018/2019 

 
Rozdział I 
Dane ogólne 
 

1. Dane dotyczące ucznia 
Proszę uzupełnić 

1. Imię (imiona) i nazwisko    ……………………………………………………. 

2. Klasa proszę uzupełnić    ……………………………………………………. 

3. Kierunek rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2018/2019 (generowany automatycznie, zgodnie 

ze wskazaniem w I części Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia) 

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

2. Dane dotyczące nauczyciela- opiekuna stypendysty 

 
1) Imię (imiona) i nazwisko      proszę uzupełnić 

nauczyciela – opiekuna stypendysty   …………………………………………………………. 

2) Telefon    proszę uzupełnić ……..……………………………………………………. 

3) e – mail     proszę uzupełnić  ………………………………………………………… 
 

Rozdział II 

Informacja o osiągnięciach stypendysty oraz ocena realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 
ucznia/projektu edukacyjnego w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w okresie 
sprawozdawczym  

1. Uzyskane wyniki i osiągnięcia edukacyjne 

1) Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów 

a) uzyskana w roku szkolnym 2017/2018, wskazana we Wniosku o przyznanie 

stypendium…………….zostanie wprowadzona automatycznie 

b) uzyskana na I semestr/na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 ……………….……………………... 

 

2) Średnia ocen z 3 wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, 

wskazanych we Wniosku o przyznanie stypendium*  

Nazwy przedmiotów 
wskazanych we Wniosku 

o przyznanie stypendium z 
roku szkolnego 2017/2018 

Oceny wskazane we 
Wniosku o przyznanie 

stypendium (uzyskane w 
roku szkolnym 2017/2018) 

Nazwy przedmiotów 
wskazane na I semestr/na 

zakończenie roku 
szkolnego 2018/2019 

Oceny uzyskane na I 
semestr/na 

zakończenie roku 
szkolnego 2018/2019) 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

Średnia ocen zostanie wprowadzona 
automatycznie 

 Proszę uzupełnić 

 *dotyczy sprawozdania okresowego i sprawozdania na zakończenie Programu stypendialnego w roku szkolnym 2018/2019 
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Uwaga: w sytuacji, w której stypendysta w toku realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia/projektu 
edukacyjnego w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2018/2019 uzyska 
niższą średnią ocen semestralnych/rocznych z 3 wybranych przedmiotów w porównaniu do średniej ocen z 3 wybranych 
przedmiotów wskazanych we Wniosku o przyznanie stypendium (uzyskaną w roku szkolnym 2017/2018) należy 
wskazać przyczyny zaistniałej sytuacji zgodnie z poniższą tabelą. W przypadku wyboru III grupy wyjaśnień należy dodać 
krótki opis. 

 

Nr grupy wyjaśnień Nazwa grupy wyjaśnień Uwagi 

I Zmiana poziomu edukacji, szkoły, klasy, nauczycieli Proszę uzupełnić 
II Sytuacja zdrowotna  Proszę uzupełnić 
III Inne – otwarta odpowiedź Proszę uzupełnić 

 
3) Oceny z przedmiotu/przedmiotów, wskazanych w roku szkolnym 2018/2019 jako kierunek rozwoju 

edukacyjnego ucznia 

Nazwa 

przedmiotu/przedmiotów 

Ocena na I semestr w roku 

szkolnym 2018/2019 

Ocena na zakończenie roku szkolnego  

2018/2019 

   

   

 

2. Uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego* 

a) Część pisemna egzaminu 

przedmiot Poziom (podstawowy/rozszerzony) Uzyskany wynik (podawany w 

procentach) 

Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 
Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 
Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 

 

b) Część ustna egzaminu 

przedmiot Poziom (podstawowy/rozszerzony) Uzyskany wynik (podawany w 

procentach) 

Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 
Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 
Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 

 

c) Przedmioty dodatkowe 

przedmiot Poziom 

(podstawowy/rozszerzony) 

Uzyskany wynik 

(podawany w procentach) 

Cześć 

ustna/pisemna 

Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 
Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 
Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 

 * dotyczy sprawozdania II składanego na zakończenie projektu w roku szkolnym 2018/2019 

 

3. Informacje o planowanych kierunkach studiów (dot. uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 zdawali 

egzamin maturalny)* 

 Dane o studiach wyższych, które 
stypendysta planuje podjąć w roku 
akademickim 2019/2020** 

Dane o studiach wyższych, które 
stypendysta podejmie w roku akademickim 
2019/2020 (należy uzupełnić w sytuacji 

dysponowania tymi danymi na dzień składania 
Sprawozdania) 

Nazwa uczelni Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 
Nazwa Wydziału Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 
Kierunek Proszę uzupełnić Proszę uzupełnić 

*dotyczy sprawozdania II składanego na zakończenie projektu w roku szkolnym 2018/2019 

**można wskazać informacje o więcej niż 1 kierunku, w zależności od ilości dokonanych rejestracji w postępowaniach 
rekrutacyjnych 

 

4. Uzyskanie tytułu laureata/finalisty w konkursach/olimpiadach* 

nazwa konkursu/olimpiady 
w roku szkolnym 2017/2018, 
(jeśli uczeń zgodnie z 
Regulaminem uzyskał za 
niego punkty), wskazanego 
we Wniosku o przyznanie 
stypendium 

zajęte miejsce 
laureat/finalista uzyskane w 
konkursach/olimpiadach w roku 
szkolnym 2017/2018, (jeśli uczeń 
zgodnie z Regulaminem uzyskał za 
niego punkty) wskazane we 
Wniosku o przyznanie stypendium 

nazwa konkursu/olimpiady  
w którym stypendysta 
uzyskał w roku szkolnym 
2018/2019 tytuł 
laureata/finalisty 

zajęte miejsce 
laureat/finalista 
przez 
stypendystę w 
roku szkolnym 
2018/2019 

1.  wypełnione automatycznie wypełnione automatycznie 1. proszę uzupełnić proszę uzupełnić 

2. wypełnione automatycznie wypełnione automatycznie 2.proszę uzupełnić 
proszę uzupełnić 

3. wypełnione automatycznie  wypełnione automatycznie 3.proszę uzupełnić proszę uzupełnić 

*dotyczy konkursów, olimpiad przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019, wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu  
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5. Tytuł projektu edukacyjnego (jeśli stypendysta wybrał realizację projektu edukacyjnego w ramach 

Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia) 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

6. Poziom realizacji celów założonych w Indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia/projekcie 

edukacyjnym w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w skali od 1 do 5, przy czym 1 

oznacza 20% postępu w realizacji, 2 oznacza 40% postępu, 3 oznacza 60% postępu, 4 oznacza 80% postępu 

a 5 całkowite ich osiągnięcie (wstawić x obok odpowiedniej oceny):  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cel ogólny 

   1 …..  2 ….  3 ….  4 …  5 …. 
proszę uzupełnić 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cele szczegółowe 

   1 …..  2 ….  3 ….  4 …  5 …. 

 

7. Informacja o realizacji działań wymienionych w Indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia/projekcie 

edukacyjnym w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia 

L. p. Rodzaj działania 
Działanie zrealizowane /w toku 
realizacji/w późniejszym 
terminie/niezrealizowane* 

Przyczyny nie zrealizowania 
działania przez okres 
trwania projektu** 

 proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
 proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
 proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
 proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
 proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
*w Sprawozdaniu okresowym należy wybrać spośród opcji: działanie zrealizowane, w toku realizacji, w późniejszym terminie,  
w Sprawozdaniu na zakończenie Programu stypendialnego należy wybrać spośród opcji: działanie zrealizowane, działanie nie 
zrealizowane. 
**w Sprawozdaniu na zakończenie Programu stypendialnego, w sytuacji niezrealizowania działania przez okres trwania projektu należy 
wyjaśnić powody niezrealizowania. 
 

8. Zestawienie wydatków na cele edukacyjne, zaplanowanych w Indywidualnym planie rozwoju 

edukacyjnego ucznia/projekcie edukacyjnym w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 

ucznia i poniesionych przez niego w danym okresie sprawozdawczym (wg listy wyboru zamieszczonej 

poniżej): 

Nr Grupy 
Wydatków 

 
wyszczególnienie wydatku 

koszt uwagi 

proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 
proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić proszę uzupełnić 

Grupy Wydatków poniesionych przez ucznia w ramach otrzymanego stypendium należy wskazać zgodnie 

z § 11 ust. 5 Regulaminu. 

 

9. Publiczne zaprezentowanie efektów/wyników Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 

ucznia/projektu edukacyjnego w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia  

TAK/NIE*  
*wybierz właściwą opcję 

W przypadku zaznaczenia TAK, proszę krótko opisać gdzie, kiedy, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, 

uczeń miał okazję zaprezentować efekty/wyniki Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia/projektu 

edukacyjnego w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (np. wystąpienia, pokazy, 

prezentacje podczas uroczystości, apeli, wystaw, konkursów, konferencji itp.). 

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

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

Wyjaśnienie  

1. Wydatki w ramach stypendium powinny być ponoszone z zachowaniem zgodności z wybranym kierunkiem 

rozwoju edukacyjnego ucznia, celami założonymi w Indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego 

ucznia/projekcie edukacyjnym w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, zasadą 

efektywności, gospodarności i oszczędności oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów. Pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane przez stypendystę na dalszych etapach 

edukacyjnych. 

2. Faktury i inne dokumenty poświadczające poniesione wydatki muszą być wystawione tylko i wyłącznie na 

Wnioskodawcę. 
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3. Pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie nabyte ze środków otrzymanych w ramach Programu stypendialnego 

nie mogą być wykorzystywane ani zbywane przez stypendystę/rodzica/opiekuna prawnego w celu uzyskania 

korzyści majątkowej w trakcie trwania Programu stypendialnego oraz przez okres 5 lat liczony od zakończenia 

tego Programu.  

4. Wartość jednostkowa urządzenia i oprzyrządowania, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 5 Regulaminu, nie 

może przekraczać ½ kwoty otrzymanego stypendium. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się 

możliwość przekroczenia tej kwoty o ile wydatek taki, jest niezbędny do właściwej realizacji Indywidualnego 

planu rozwoju edukacyjnego ucznia/projektu edukacyjnego w ramach Indywidualnego planu rozwoju 

edukacyjnego ucznia. Sytuacja taka, wymaga pisemnego uzasadnienia oraz akceptacji nauczyciela – 

opiekuna stypendysty, a także upoważnionego pracownika Mazowieckiego Samorządowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli, oraz zatwierdzenia przez upoważnionego pracownika Departamentu Edukacji 

Publicznej i Sportu. 

5. W przypadku stypendystów uczestniczących w Programie stypendialnym w poprzednich latach szkolnych, 

którzy w ramach otrzymanego stypendium zakupili pomoce dydaktyczne, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 5 

Regulaminu, ich zdublowanie jest nieuzasadnione. Tylko w wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość 

odejścia od tej zasady na podstawie pisemnego uzasadnienia, po uzyskaniu akceptacji nauczyciela – 

opiekuna stypendysty, a także upoważnionego pracownika Mazowieckiego Samorządowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli oraz zatwierdzenia przez upoważnionego pracownika Departamentu Edukacji 

Publicznej i Sportu. 

6. Dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach programu stypendialnego (w tym rachunki, faktury, 

oświadczenia), pełnoletni stypendysta, a w przypadku, gdy jest niepełnoletni jego rodzic/opiekun prawny, 

okazuje do wglądu na żądanie nauczyciela – opiekuna stypendysty. 

7. Nie przewiduje się składania faktur lub innych dokumentów księgowych, potwierdzających poniesione przez 

stypendystów wydatki do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. 

8. Otrzymane stypendium rozlicza się na podstawie składanych sprawozdań, zawierających m. in. ogólne 

zestawienie wydatków poniesionych w związku z realizacją Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 

ucznia/ projektu edukacyjnego w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. 

9. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy obejmujących czas trwania zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, z możliwością wykorzystania go do końca roku szkolnego, tj. 

do dnia 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem, że Stypendysta udokumentuje działania planowane do realizacji 

w lipcu i sierpniu 2019 r. (obozy naukowe, wycieczki edukacyjne), wskazane w zatwierdzonym Indywidualnym 

planie rozwoju edukacyjnego ucznia do końca czerwca 2019 r. 

10. Wraz ze sprawozdaniem na zakończenie Programu stypendialnego należy załączyć na koncie Wnioskodawcy 

na stronie internetowej projektu efekty/wyniki Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia/projektu 

edukacyjnego w ramach Indywidulanego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. 

 

Potwierdzam, że wydatki zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych w ramach Mazowieckiego 
programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka,  
w roku szkolnym 2018/2019, poniesione zostały z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 1-5 
powyższego Wyjaśnienia, na podstawie § 11 ust 6 - 11 Regulaminu. 
 

 
………………………………………………………………   …………………………………………… 
czytelny podpis nauczyciela – opiekuna stypendysty czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub czytelny 

podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia 
niepełnoletniego*  
*niepotrzebne skreślić 

 
 
Wersja elektroniczna Sprawozdania z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia została 
zweryfikowana i zatwierdzona przez pracownika Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 
……………………………………………………………………………………………..………………w dniu……………. 
     (wygenerowane automatycznie) 
 

          
            
        ……………………………………………. 
  czytelny podpis upoważnionego 

pracownika DEPiS  
 
 


