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PORADNIK:

Jak przyznać stypendium w programie 
Stypendia św. Mikołaja? 

wrzesień 2022
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Program Stypendia św. Mikołaja zrodził się z marzenia, by w Polsce nie było ani 
jednego dziecka, które ze względu na sytuację finansową nie może rozwijać swoich 

pasji i talentów.

Stypendia św. Mikołaja dedykowane są uzdolnionym i zaangażowanym społecznie 
dzieciom z niezamożnych rodzin.

Chcąc pomagać mądrze stawiamy na budowanie kultury solidarności w 
społecznościach lokalnych - dlatego program Stypendia św. Mikołaja prowadzony jest 

w ścisłej współpracy ze szkołami, które zaangażowane są w wybór stypendystów i 
prowadzenie zbiórek pieniędzy na stypendia. W ten sposób umacnia się tradycja 

pomagania sobie nawzajem, otaczania opieką potrzebujących, a program 
stypendialny zbudowany jest na rzeczywistym zaufaniu społecznym.

wrzesień 2022



3

Pierwsze kroki

Aby przyznać stypendium należy wykonać następujące kroki: 

Krok 1 – sprawdzić stan środków na koncie szkoły

Krok 2 – poinformować uczniów o możliwości składania

wniosków (termin ostateczny 30 września!)

Krok 3 – zwołać komisję stypendialną (3 – 7 października), dokonać oceny 
wniosków, sporządzić protokół oraz wgrać go do portalu

Krok 5 – w portalu stypendialnym zgłosić do stypendium wytypowanych 
uczniów

Krok 6 – po zaakceptowaniu przez Fundację listy stypendystów 
poinformować uczniów o przyznanym stypendium
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Krok 1. Stan konta szkoły

Zaloguj się na profil szkoły na portalu

www.stypendia.mikolaj.org.pl za pomocą

loginu i hasła, przysłanego wraz z umową.

Sprawdź stan środków znajdujących się na 

koncie szkoły.
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Stypendia są przyznawane na okres 10 miesięcy, dlatego też, aby 

przyznać stypendium, na koncie szkoły 30 września 2022 r. powinno się 

znaleźć minimum 1000 zł.

Stypendium nie może być niższe niż 1000 zł, w przypadku kiedy Szkoła ma 

na Subkoncie środki w wysokości 1000-1499zł. 

Wysokość stypendiów ustala Komisja.

Rekomendujemy przyznawanie stypendiów w wysokości 2500 zł dla 

uczniów szkół podstawowych i 3000/3500 zł dla uczniów szkół średnich.

Stan konta szkoły
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Jeśli suma środków na koncie:

1. jest niższa niż 100 zł  - nie 
można przyznać żadnego 
stypendium, pieniądze 
przechodzą na następny rok

2. jest wyższa niż 100 zł  ale niższa 
niż 1000 zł- szkoła może  
przyznać stypendium 
jednorazowe

Stan konta szkoły



7

II. Zebranie wniosków od uczniów

O możliwości składania wniosków o stypendium powinni być poinformowani wszyscy uczniowie

w szkole, np. poprzez dziennik Librus, ogłoszenia na godzinie wychowawczej, na apelu, ulotki. 

Link do wniosku online dostępny jest na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl na dole strony nad 
aktualnościami

Po wejściu w zakładkę 
„Dla ucznia” należy 
wyszukać szkołę 
wpisując nazwę szkoły 
lub miejscowość

http://www.stypendia.mikolaj.org.pl/
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II. Zebranie wniosków od uczniów

Koordynator może wysłać link bezpośrednio do uczniów przez 
pocztę internetową i dziennik elektroniczny Librus kopiując link 
do wniosku 
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II. Zebranie wniosków od uczniów

Termin przyjmowania Wniosków upływa 30 września 2022 r. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uczniowie powinni wydrukować wypełniony w portalu stypendialnym wniosek, a następnie 
podpisać  go i zanieść do szkolnego koordynatora.

Do wniosku powinny być dołączone załączniki.

Przed upływem 30 września koordynator może przejrzeć wnioski w portalu. Wniosek, w którym 
uczeń powinien nanieść poprawki bądź uzupełnić informacje uzyskuje status „do poprawy”. 

Prawidłowo wypełniony w portalu wniosek otrzymuje status „złożony”.

W chwili, gdy wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami 
zostanie dostarczony do szkoły koordynator zatwierdza wniosek w portalu stypendialnym (status 
„zatwierdzony”).
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Załączniki

Obowiązkowe:

1. Opinia wychowawcy z informacją o wysokości średniej ocen z roku szkolnego 2021/2022; 

2. Oświadczenie wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu tzn. „Zasady dokumentowania 
dochodu” potwierdzające dochód ucznia

Nieobowiązkowe:

4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, 
wyróżnienia, dyplomy, itp.);

5. Dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia (udział w akcjach, wolontariat 
itp.);

6. Rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której pomaga jako 
wolontariusz).
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Załączniki

Wzór oświadczenia o dochodach znajduje się w zakładce  „O programie” w sekcji „Dokumenty”
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III. Posiedzenie Komisji Stypendialnej

Posiedzenie komisji powinno się odbyć w dniach od 3 do 7 października 2022 r.

Komisję powołuje i zwołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzi trzech członków 
(pracowników szkoły), w tym koordynator i członek Rady Rodziców.

Przed posiedzeniem komisji koordynator ocenia formalnie złożone wnioski

Podczas posiedzenia Komisja Stypendialna powinna:

• rzetelnie ocenić merytorycznie złożone wnioski,
• stworzyć listę rankingową stypendystów 

i listę rezerwową na podstawie ostatecznej liczby punktów,
• stworzyć protokół z posiedzenia Komisji.

UWAGA:
• Wysokość stypendiów ustala Komisja biorąc pod uwagę stan konta szkoły,
• Stypendium nie może być niższe niż 1000 zł. (chyba że na koncie szkoły jest poniżej 999 zł, wtedy 
może zostać przyznane stypendium jednorazowe w kwocie od 100 do 500 zł),
• Stypendium musi być wielokrotnością 50 zł, a stypendium jednorazowe - wielokrotnością 10 zł.

•Rekomendujemy przyznawanie stypendiów w wysokości 2500 zł dla uczniów szkół 
podstawowych i 3000/3500 zł dla uczniów szkół średnich.
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Posiedzenie Komisji Stypendialnej

Ocena merytoryczna odbywa się poprzez wypełnienie protokołu. 

Protokół stanowi załącznik do regulaminu i można go znaleźć w portalu stypendialnym i na stronie 
www.stypendia.mikolaj.org.pl w zakładce „O programie” ->  Dokumenty.

Wszyscy członkowie Komisji powinni zapoznać się z Regulaminem programu, złożonymi wnioskami 
i zaproponować punkty w określonych kryteriach.

Z punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji w danych kryteriach powinna zostać 
wyciągnięta średnia arytmetyczna.

Na podstawie uzyskanej punktacji komisja tworzy listę rankingową.

http://www.stypendia.mikolaj.org.pl/
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Posiedzenie Komisji Stypendialnej

Po zakończeniu prac Komisji i wyłonieniu listy stypendystów należy umieścić protokół w portalu 
stypendialnym.

W zakładce 

„Stypendia” 

w kolumnie 

„Protokoły” 

należy 

zaznaczyć 

„Nowy”
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Ubieganie się o stypendium

Uczeń może ubiegać się o  przyznanie stypendium, jeśli:

a) potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 
zł netto (dochód wyliczany zgodnie z Zasadami dokumentowania dochodu – zał. nr 2 do 
Regulaminu),

b) Średnia arytmetyczna wszystkich ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie 
jest niższa niż:

- 4,4 w szkole podstawowej,

- 4,0 w szkole ponadpodstawowej,

c) Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe, sportowe lub 
artystyczne.

W szczególnych przypadkach Komisja ma prawo po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z 
Fundacją przyznać stypendium uczniowi, który nie spełnia wszystkich kryteriów (np. ze względu 
na wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach). 
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Punktacja

Kryterium nr 1 - zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego (max 5 pkt)

Do aktywności społecznej wlicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach 
nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, 
aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. dawanie 
koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na 
rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz 
wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie).

Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę należy brać nie tylko charakter 
zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane powinny być 
zaangażowanie poza terenem szkoły.

Proszę brać pod uwagę częstotliwość i czasochłonność zaangażowania!

Kryterium nr 2 –osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (max 5 pkt): w zawodach sportowych, 
artystycznych, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku szkolnego.

Im więcej udokumentowanych osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym 
więcej punktów. 
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Punktacja

Punkty przyznane w ramach wszystkich kryteriów sumuje się. 

Uczniowie, którzy otrzymali mniej niż 6 punktów nie mogą otrzymać stypendium.

Uczeń, który chociaż w jednej kategorii otrzymał  zero punktów nie kwalifikuje się do 
otrzymania stypendium.
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Wypłata stypendium

Po utworzeniu listy rankingowej komisja decyduje
o wysokości stypendiów dla poszczególnych 
kandydatów. 

Stypendium będzie wypłacane w miesięcznych 
ratach, przez 10 miesięcy na konta bankowe 
uczniów lub opiekunów.

Po pierwszym semestrze ( do 31 stycznia 2022 r.) 
każdy stypendysta jest zobowiązany złożyć 
sprawozdanie merytoryczne z wydatkowania 
stypendium. 
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Protokół z posiedzenia komisji

Po zakończeniu prac komisji należy:

1. sporządzić protokół

2. wprowadzić do portalu protokół z obrad komisji do 7 października 2022 r.

3. Zgłosić do stypendium wytypowanych przez Komisję uczniów

WAŻNE! Jest to niezbędne, żeby uczniowie mogli otrzymać stypendia!   
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Wszystkie dokumenty  (wniosek, 
protokół, sprawozdanie finansowe i 
merytoryczne) są dostępne na stronie 
www.stypendia.mikolaj.org.pl w zakładce   
„O programie” -> dokumenty. 

Wzory dokumentów 
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•30 września – ostateczny termin składania wniosków przez uczniów do 
koordynatorów,

•3 – 7 października – posiedzenie komisji stypendialnej,

•7 października – ostateczny termin na zaakceptowanie danych uczniów z 
wniosków online, przyznanie uczniom stypendiów oraz wgranie pliku z 
zeskanowanym protokołem z obrad komisji.

Kluczowe daty
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Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Świętego Mikołaja

www.mikolaj.org.pl, stypendia@mikolaj.org.pl

Antonina Grządkowska+48 791 793 021

Joanna Wojdowska+48 669 241 424

Anna Grunwald+48 531 452 613

Biuro: ul. Koszykowa 24/7

00-553 Warszawa

Fundacja Świętego Mikołaja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Numer KRS: 0000126602
NIP: 123-09-97-285
Regon: 015474315 

mailto:stypendia@mikolaj.org.pl

