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Załącznik nr 2 do Umowy stypendialnej  

nr …/KRZE/ZDOLNI/2022 

 

WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI CELÓW EDUKACYJNYCH I SPOSOBU WYDATKOWANIA STYPENDIUM DLA UCZNIÓW 

SZCZEGÓLNIE ZDOLNYCH 

 

Data wpływu 

sprawozdania 

Podpis osoby 

przyjmującej 

formularz 

Data 

przygotowania 

sprawozdania 

Numer umowy 

stypendialnej 

Imię i nazwisko 

Stypendysty 

Imię i nazwisko opiekuna 

dydaktycznego Stypendysty 

  ……… …/KRZE/ZDOLNI/2022 ……………….… ……………….… 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI CELÓW EDUKACYJNYCH 

Cel edukacyjny 
Opis działań podejmowanych dla 

osiągnięcia celu edukacyjnego 

Opis osiągniętych rezultatów i stopień 

realizacji celu edukacyjnego, w tym 

informacje o udziale w konkursach, 

olimpiadach, prezentacjach itp. dotyczących 

rozwoju zawodowego Stypendysty 

Załączniki – dokumenty 

potwierdzające 

osiągnięte rezultaty (np. 

dyplomy, certyfikaty) 

Cel 1: 

...………………………... 

...………………………... ...………………………... ...…………………….…... 

Cel 2: 

...………………………... 

...………………………... ...………………………... ...…………………….…... 

 

Cel 3: 

...………………………... 

...………………………... ...………………………... ...…………………….…... 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU WYDATKOWANIA STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE ZDOLNYCH* 

Nazwa wydatku 
Kwota wydatku  

w zł brutto 

Numer celu 

edukacyjnego 

powiązanego 

z wydatkiem  

Uzasadnienie powiązania wydatku z celami edukacyjnymi 

………………..…  ………………..…  ……………….. ……………………………………………………………………………………………….. 

………………..…  ………………..…  ……………….. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………..…  ………………..…  ……………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………..…  ………………..…  ……………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………..…  ………………..…  ……………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………..…  ………………..…  ……………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………..…  ………………..…  ……………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………..…  ………………..…  ……………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

* Wydatkowanie stypendium w kwocie niższej niż kwota przyznanego stypendium lub wydatkowanie niepowiązane z celami 

edukacyjnymi Stypendysty będzie skutkować koniecznością zwrotu całości stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych lub jego 

części. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH INNYCH STYPENDIÓW 

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

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

 

Oświadczam, że przez cały okres otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, tj. w okresie od 1 września 2022 roku do  

30 czerwca 2023 roku (10 miesięcy) Stypendysta posiadał opiekuna dydaktycznego oraz będzie go posiadać również po złożeniu niniejszego 

sprawozdania z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych do końca wskazanego 

okresu. 

 

 

 

……………………………………….. 

Czytelny podpis Stypendysty 

……………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego jeśli Stypendysta jest 

niepełnoletni 

……………………………………….. 

Czytelny podpis opiekuna 

dydaktycznego 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Oświadczenie dotyczące przechowywania oraz udostępniania oryginałów dokumentów potwierdzających sposób wydatkowania stypendium dla 

uczniów szczególnie zdolnych. 
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Potwierdzam wiarygodność i poprawność informacji podanych przez Stypendystę oraz opiekuna dydaktycznego Stypendysty dotyczących 

realizacji celów edukacyjnych. 

Wicedyrektor Szkoły 

 

………………………………. 

Podpis 

Dyrektor Szkoły 

 

………………………………. 

Podpis 

 

Notatki Komisji Stypendialnej:  
Podpisy Komisji 

Stypendialnej: 

  

1. ……………………… 

 

2. ……………………… 

 

3. ……………………… 

 

 

Decyzja Komisji Stypendialnej: 

 Sprawozdanie zatwierdzone w całości 

 Sprawozdanie zatwierdzone z zastrzeżeniami skutkującymi koniecznością zwrotu części stypendium w 

kwocie ………….. zł – uzasadnienie: 

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

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

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

 Sprawozdanie niezatwierdzone (konieczność zwrotu całości stypendium) – uzasadnienie:  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczenie dotyczące przechowywania oraz udostępniania oryginałów dokumentów potwierdzających sposób 

wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych 

 

 

 

Ja niżej podpisany ……………………………………………. (Stypendysta lub rodzic/opiekun prawny Stypendysty w przypadku 

niepełnoletniego Stypendysty), oświadczam, że posiadam oryginały dokumentów (np. faktur, rachunków, biletów, certyfikatów oraz 

dowodów zapłaty) potwierdzających wydatki wykazane w sprawozdaniu z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania 

stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w łącznej kwocie ………………… zł brutto i zobowiązuję się do ich przechowywania 

oraz udostępniania na wezwanie Powiatu Krakowskiego przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia następującego po zatwierdzeniu 

sprawozdania z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych. 

 

 

 

 

……………….  

……………………………………….. 

Miejscowość, data 

……………………………………….. 

Czytelny podpis Stypendysty lub 

rodzica/opiekuna prawnego jeśli 

Stypendysta jest niepełnoletni 

 


