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Program Stypendia św. Mikołaja 2019/2020 

WAŻNE DATY 

20 września 2018 -  19 września 2019- szkoła aktywnie zbiera środki, do których otrzyma dopłatę 250 zł na każde 

zebrane 500 zł (oprócz 1%) z wyjątkiem wprowadzonego szczególnych okresów, w którym dopłaty będą wyższe, o 

czym szkoły zostaną wcześniej poinformowane. 

1 – 19 września 2019 – Akcja na dobry początek (500 zł dopłaty za każde zebrane przez szkołę 500 zł) 

2 - 20 września 2019 – przyjmowanie wniosków od uczniów przez koordynatorów w szkołach 

23 - 27 września 2019 – posiedzenie komisji stypendialnej 

Do 27 września 2019 – przekazanie dopłat za zeszły rok na subkonta szkół 

2 października 2019 – ostateczny termin na rozdysponowanie całej kwoty stypendiów przez szkoły, czyli 

wprowadzenie do portalu wszystkich potrzebnych danych do wypłacenia stypendium: opisu stypendysty, 

wysokości stypendium, wniosku z opinią wychowawcy, protokołu z obrad komisji)  

1 września 2019 – 31 stycznia 2020 – wydatkowanie środków ze stypendiów jednorazowych 

1 września 2019 – 29 maja 2020 – wydatkowanie środków ze stypendiów  

20 września 2019 – 19 września 2020 - szkoła aktywnie zbiera środki na kolejny rok szkolny, do których otrzyma 

dopłatę 250 zł na każde zebrane 500 zł (oprócz 1%) z wyjątkiem wprowadzonego szczególnego okresu, w którym 

dopłaty będą wyższe, o czym szkoły zostaną wcześniej poinformowane. 

31 stycznia 2020 – przekazanie koordynatorowi przez stypendystę sprawozdania merytorycznego z wydatkowania 

stypendium i finansowego w przypadku stypendium jednorazowego. 

6 lutego 2020 – wprowadzenie sprawozdań merytorycznych (i finansowych w przypadku stypendiów 

jednorazowych) stypendystów do portalu przez koordynatorów  

28 lutego 2020 – wprowadzenie danych stypendystów w nowym semestrze do portalu stypendialnego i 

przedłużenie im stypendium na następny semestr. Portal przygotowany został z myślą o stypendiach 

semestralnych, musimy więc odznaczyć jeszcze raz kto kontynuuje otrzymywanie stypendium (data może ulec 

zmianie, bo zależy od tego ile czasu zajmie weryfikacja sprawozdań merytorycznych po pierwszym semestrze. 

Fundacja Świętego Mikołaja powiadomi o dacie wprowadzeniu tych zmian w portalu i przekaże potrzebne 

wskazówki) 

31 marca 2020 – zwrot przez stypendystów części lub całej kwoty stypendium jednorazowego w przypadku 

niewykorzystania lub nieprawidłowego wykorzystania na subkonto swojej szkoły przez stypendystę 

29 maja 2020 – przekazanie koordynatorowi przez stypendystę sprawozdania finansowego i merytorycznego z 

wydatkowania stypendium przez cały rok szkolny 

5 czerwca 2020 – wprowadzenie sprawozdań stypendystów merytorycznych i finansowych do portalu przez 

koordynatorów 

31 lipca 2020 – zwrot części lub całej kwoty stypendium w przypadku niewykorzystania lub nieprawidłowego 

wykorzystania na subkonto swojej szkoły przez stypendystę 


