
Dzięki stypendium mogę pojechać na obóz
piłkarski, by być coraz lepszym piłkarzem.
Bez stypendium św. Mikołaja ten wyjazd
byłby niemożliwy. Jest to jedno z
najważniejszych dla mnie wydarzeń, na które
czekam cały rok. Dziękuję!

 Antek z Ostrowi Mazowieckiej

NABÓR WNIOSKÓW O

STYPENDIUM

 

20.09 - 1.10.2021

WEJDŹ NA
 

stypendia.mikolaj.org.pl
 

wyszukaj swoją  szkołę  

i  złóż  wniosek o stypendium

STYPENDIUM DLA TYCH
 

 KTÓRZY CHCĄ ROZWINĄĆ
SKRZYDŁA

 
ZAINWESTOWAĆ W SWOJE

PASJE I TALENTY



TROCHĘ FORMALNOŚCI...

średnia ocen w roku poprzednim nie niższa niż:

4,4 w szkole podstawowej

4,0 w szkole ponadpodstawowej

miesięczny dochód netto na jednego członka

rodziny nie wyższy niż 1500 zł,
złożony kompletny wniosek o stypendium 

zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu

ostatniego roku szkolnego

osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne

w ciągu ostatniego roku szkolnego

Kryteria merytoryczne

Kryteria formalne

Sprawdź czy spełniasz kryteria formalne.

Poproś wychowawcę o wystawienie opinii (powinna

zawierać informację o średniej ocen z poprzedniego

roku szkolnego).

Zbierz dokumenty poświadczające Twoje osiągnięcia i

zaangażowanie, np. dyplomy, zaświadczenia o

wolontariacie.

Poproś rodzica o wypełnienie i podpisanie

oświadczenia o wysokości dochodów netto na osobę
w rodzinie za okres od 1.01 – 30.06.2021 r.

Wejdź na stronę stypendia.mikolaj.org.pl, znajdź
swoją szkołą i kliknij „złóż wniosek o stypendium”

Wypełnij formularz i dołącz do niego przygotowane

wcześniej załączniki (pkt. 2, 3, 4).

Wydrukuj wniosek o stypendium, poproś rodzica o

podpisanie i złóż papierową wersję u szkolnego

koordynatora stypendialnego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jak się przygotować?

O STYPENDIUM ŚW.
MIKOŁAJA

zajęć dodatkowych

kursów i korepetycji

treningów

sprzętu i materiałów

instrumentów

udziału w zawodach i obozach

Dedykowane uzdolnionym i zaangażowanym

społecznie uczniom z niezamożnych rodzin

z klas 5-8 szkoły podstawowej oraz liceów i

techników

 

Stypendium może być przeznaczone na

rozwój pasji i talentów, w tym opłacenie:

ILE WYNOSI?
Całoroczna pomoc wynosi od 1000 do 5000 zł.

Wypłacane jest w 10 transzach 

(od 100 do 500 zł)

KTO DECYDUJE?
Wnioski będzie oceniać szkolna komisja

stypendialna pod kierownictwem

koordynatora na początku października.

Później wnioski weryfikuje Fundacja

Świętego Mikołaja

KIEDY DECYZJA?
O tym czy otrzymasz stypendium dowiesz

się pod koniec października

Stypendium, które otrzymuję, daje
mi szansę na spełnienie marzenia,
by być dobrą szachistką. Bardzo za
nie dziękuję! 

 Lidka z Elbląga


