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Lista wniosków złożonych przez uczniów

Lista złożonych wniosków jest widoczna 
w dashboardzie koordynatora od razu 
po zalogowaniu do portalu 
stypendialnego. 

Aby sprawdzić wniosek ucznia 
kliknij „Sprawdź”



Ocena formalna wniosku

1. Ocena formalna wniosku
Oznacz „ptaszkiem” czy uczeń spełnia 4 
najważniejsze formalne kryteria

2. Wybierz status wniosku:
- złożony
- zatwierdzony -> tylko wnioski oznaczone 

tym statusem będą mogły być wskazane do 
przyznania stypendium 

- do poprawy
- odrzucony -> takie wnioski nie wezmą 

udziału w obradach komisji stypendialnej

3. Po wprowadzeniu oceny formalnej wniosku i 
zmieniając jego status „Zapisz wniosek”



Wnioski zatwierdzone

Wnioski poprawne formalnie oznacz je statusem 
„zatwierdzony”! Tylko one będą rozpatrywane 
podczas posiedzenia komisji stypendialnej. 



Wnioski do poprawy

Jeżeli chcesz aby uczeń uzupełnił wniosek
Oznacz go statusem: do poprawy

Może napisać do ucznia notatkę z informacją o 
koniecznych poprawkach we wniosku. 

Po kliknięciu „Zapisz wniosek” notatka zostanie 
do ucznia wysłana na adres email wskazany we 
wniosku wraz z linkiem do wniosku otwartym 
znów do edycji. 



Wnioski odrzucone

Wnioski oznaczone statusem „odrzucone” to 
takie, które nie spełniają kryteriów formalnych 
i nie wezmą udziału w obradach komisji 
stypendialnej. 

W rezultacie uczniom na pewno nie zostanie 
przyznane stypendium. 
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Protokół komisji stypendialnej

W menu górnym w dashboardzie koordynatora 
najedź myszką na „stypendia” 
-> rozwinie się menu
-> kliknij „protokoły” 



Protokół komisji stypendialnej

Przed komisją pobierz wzór 
protokołu 

Po komisji stypendialnej wgraj 
uzupełniony i podpisany protokół 
komisji stypendialnej  
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Przyznaj stypendium

Dla wniosków oznaczonych statusem 
„zatwierdzono” pojawia się guzik „przyznaj 
stypendium”. 

Kliknij aby przyznać stypendium



Przyznaj stypendium

Aby przyznać stypendium:
1. wprowadź ocenę merytoryczną wniosku, 

która została ustalona podczas obrad 
komisji stypendialnej 

2. Wprowadź kwotę rocznego stypendium, 
ustaloną podczas obrad komisji 
stypendialnej  (pamiętaj musi być 
wielokrotnością 50 zł)

3. kliknij „Przyznaj stypendium”



Przyznaj stypendium

Uczeń, któremu przyznano stypendium 
zostanie oznaczony na liście wniosków 
informacją o przyznanym stypendium oraz 
wyświetli się na liście stypendystów



Antonina 
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+48 531 452 613

W przypadku jakichkolwiek pytań lub 
wątpliwości zapraszamy do kontaktu!

Fundacja Świętego Mikołaja

stypendia@mikolaj.org.pl

Kontakt


