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INFORMACJE DLA STYPENDYSTÓW 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI IPEU 

Z realizacji IPEU Opiekun stypendysty składa w Departamencie sprawozdanie według wzoru, który 
zostanie udostępniony w BIP wraz z imienną listą Uprawnionych. 

Sprawozdanie składa się do dnia 30 czerwca danego roku szkolnego, na który zostało przyznane 
Stypendium. 

Sprawozdanie z realizacji IPEU zawiera: 
 Realizację Kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia – należy podać ocenę z przedmiotu 

wiodącego i uzupełniającego oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, uzyskaną na 
koniec roku szkolnego, w którym realizowano IPEU. 

 Udział w Konkursach, turniejach i olimpiadach – należy podać tytuły laureata lub finalisty 
stopnia ponadwojewódzkiego/centralnego lub wojewódzkiego/okręgowego Konkursów, 
turniejów i olimpiad, o których mowa w §2 pkt 7 Regulaminu, uzyskane w roku szkolnym, w 
którym realizowano IPEU. Dodatkowo do Sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – 
jeśli dotyczy. 

 Opinię nauczyciela o uczniu po zakończeniu udziału w projekcie – Opinia powinna zawierać 
dodatkowe informacje o  uczniu określające zmiany wynikające z realizacji IPEU. 

 Cele – należy zweryfikować, które cele podane w IPEU zostały zrealizowane. Możliwa jest 
zmiana lub dodanie celu. 

 Działania służące realizacji celu – należy zweryfikować podane w IPEU działania służące 
realizacji celu. Możliwa jest zmiana lub dodanie działania. 

 Poniesione wydatki (z podaniem kwoty) powiązane z działaniami – należy podać na co 
zostało przeznaczone stypendium z uwzględnieniem wydatkowanej kwoty. Wydatki powinny 
być poniesione wyłącznie na osiągnięcie celów. Łączna kwota poniesionych wydatków nie 
powinna być niższa niż przyznane stypendium. 

 Efekty planowanych działań - należy zweryfikować podane w IPEU efekty planowanych 
działań. Możliwa jest zmiana lub dodanie efektu. Mogą mieć charakter długoterminowy, tj. 
efekt planowanych działań może być widoczny po zakończeniu otrzymywania wsparcia. 

 Osiągnięte cele – należy zweryfikować, które kryteria osiągnięcia celu podane w IPEU zostały 
zrealizowane.  

 Ocena realizacji celu na podstawie wskazanych kryteriów osiągnięcia celu – należy określić 
czy cel został zrealizowany. 

 Uwagi dot. poszczególnych kryteriów – pole nieobowiązkowe. Można dopisać informacje 
dodatkowe dotyczące m.in. niezrealizowania celu, zmiany poszczególnych wskaźników 
względem IPEU, 
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NAGRODA (§ 13 i 14 Regulaminu) 

Nagroda może być przyznana w związku z osiągnięciami Stypendysty uzyskanymi  
w okresie realizacji IPEU. Ocena osiągnięć zawartych w sprawozdaniu z realizacji IPEU, polega na 
przyznaniu punktów (maksymalnie 74 pkt) w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych. 

Formy Nagrody są następujące: 
1) udział w obozie naukowym;  
2) bon finansowy z przeznaczeniem na zakup pomocy edukacyjnych. 

Stypendysta 
może otrzymać 
obie Nagrody. 

KRYTERIA DOSTĘPU UZYSKANIA NAGRODY 
Nagroda może zostać przyznana Stypendyście, który po okresie realizacji IPEU uzyskał: 
1) po okresie realizacji IPEU uzyskał średnią ocen: 

a) w VII, VIII klasie szkoły podstawowej  co najmniej 5,0,  
b) w szkole ponadpodstawowej  co najmniej 4,75; 

2) po okresie realizacji IPEU uzyskał średnią ocen z przedmiotów wskazanych w Kierunku 
rozwoju edukacyjnego ucznia co najmniej 5,0; 

3) dochował terminu składania sprawozdania. 

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE (maks. 50 pkt): 
1) średnia ocen (maksymalnie 20 pkt)  przy czym punkty przyznawane są zgodnie 

z następującymi wzorami:  
a) dla VII, VIII klasy szkoły podstawowej: LP = (Śr. ocen – 5,0) x 20 
b) dla szkół ponadpodstawowych: LP = (Śr. ocen – 4,75) x 16 

2) średnia ocen z przedmiotów wskazanych w Kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia 
(maksymalnie 30 pkt), przy czym punkty przyznawane są zgodnie  
z następującym wzorem:  
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gdzie LP oznacza liczbę punktów. 

KRYTERIA DODATKOWE (maks. 24 pkt), na które składają się osiągnięcia w Konkursach, 
turniejach lub olimpiadach uzyskane w okresie realizacji IPEU (za maksymalnie 3 wybrane 
Konkursy, turnieje lub olimpiady): 

 laureat stopnia ponadwojewódzkiego/centralnego – 8 pkt, 
 finalista stopnia ponadwojewódzkiego/centralnego – 6 pkt, 
 laureat stopnia wojewódzkiego/okręgowego – 5 pkt, 
 finalista stopnia wojewódzkiego/okręgowego – 3 pkt. 

Ocena osiągnięć przeprowadzana jest przez Departament i przekazywana  
do zatwierdzenia Komisji wraz z listą Stypendystów, którym proponuje się przyznać Nagrodę. 
W przypadku uzyskania przez kilku uczniów tej samej liczby punktów o przyznaniu Nagrody 
decyduje liczba punktów uzyskanych we Wniosku. 

 


