
 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 

 

Imię i nazwisko Doradcy Edukacyjnego: ……………………………………………………………………………… 

 
Imię i nazwisko Podopiecznego: …………………………………………………………………………………………… 

 

Aktualne miejsce i etap edukacji Podopiecznego (nazwa szkoły i klasa lub nazwa uczelni i 

kierunek studiów) 

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

Pytania do Podopiecznego (Podopieczny wypełnia razem z Doradcą)* 

 

Jaki był główny cel lub 2-3 najważniejsze Twoje cele w tym roku szkolnym? 

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

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

Które z zamierzeń udało się zrealizować? 

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

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

Co było pomocne w realizacji tego celu? 

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

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

Co było przeszkodą w realizacji tego celu? 

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

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

Z jakich Form Wsparcia Fundacji udało Ci się skorzystać w tym roku? 

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

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

 

 



 

Co Ci pomaga w realizacji aktualnych celów? 

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

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

W jaki sposób wsparcie Fundacji może pomóc w realizacji aktualnych celów? 

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

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

Jakie osoby mogą pomóc w realizacji celów? Do kogo możesz się zwrócić po wsparcie? 

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

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

Co będzie Twoim priorytetem w najbliższym semestrze? 

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

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

Co było dla Ciebie największą wartością we współpracy z Doradcą Edukacyjnym i 
Fundacją? 

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

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

Czego brakowało Ci w kontakcie z Doradcą Edukacyjnym lub Fundacją? 

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

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

 

 

 

 



 

Podsumowanie Doradcy Edukacyjnego 

 

Rekomendacja dla  Podopiecznego na kolejny rok.** 

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

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

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

** Nie obowiązuje w przypadku braku współpracy z Doradcą edukacyjnym. 

Rekomendowane formy wsparcia (wypełnia Doradca z Podopiecznym)* 

□ czesne (przedszkola, szkoły), 

□ opłaty za internat/ akademik (w sytuacji, gdy Podopieczny pobiera naukę 
w miejscowości innej niż adres zameldowania), 

□ koszty podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych, 

□ opłaty za zajęcia dodatkowe, w tym korepetycje, kursy, naukę języków obcych, 
zajęcia sportowe i artystyczne, 

□  koszty uczestnictwa w kołach naukowych i kołach zainteresowań, 

□ koszty kursów zawodowych, 

□ koszty wyjazdów, obozów połączonych z nauką (dla uczniów i studentów), 

□  koszty dojazdów do szkoły i na dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

□  koszty terapii wspierających radzenie sobie z emocjami (ADHD, terapia 

sensoryczna itp.), 

□  koszty pomocy logopedycznej, 

□  dofinansowanie warsztatów umiejętności społecznych,  

□  organizowanie praktyk i staży, 

□  inne koszty, w tym zakupu materiałów i pomocy naukowych, 

□  dofinansowanie pomocy psychologicznej, 
 

*w przypadku braku współpracy z Doradcą Edukacyjnym, Podopieczny jest 

zobowiązany samodzielnie wypełnić sprawozdanie 


