Porozumienie o zmianie Regulaminu

QUEEN HEDVIG SCHOLARSCHIP
dla wybitnych uczniów szkół średnich
Zmiana
REGULAMINU
QUEEN HEDVIG SCHOLARSCHIP
dla wybitnych uczniów szkół średnich
Zważywszy, że Szkoły Wyboru, o których mowa w § 8 Regulaminu QUEEN HEDVIG
SCHOLARSCHIP dla wybitnych uczniów szkół średnich (dalej: Regulamin) zwróciły się do
Organizatorów o aktualizację bądź doprecyzowanie postanowień określonych w Regulaminu
Organizatorzy w dniu 27 kwietnia 2022 r. w Warszawie ustalają, co następuje:
§1
1. Zmienia się § 6 ust. 3 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
3. Rada Stypendialna liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.

2. Zmienia się § 7 ust. 1 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Nabór uczestników do Projektu składa się z dwóch następujących po sobie etapów, tj. I etapu
rekrutacji, opisanego w §§ 9 – 12 Regulaminu oraz z II etapu rekrutacji Kandydatów, opisanego
w §§ 14 – 15 Regulaminu.

3. Zmienia się § 7 ust. 6 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
6. Zgłoszenia Szkół oraz Kandydatów odbywać się będą elektronicznie na adres poczty
elektronicznej udostępnionej przez Organizatorów, przy czym wzór wniosku o przyznanie
stypendium stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Zmienia się § 9 ust. 1 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
1.

Każdy Kandydat zobowiązany będzie złożyć do Dyrekcji szkoły:
1)

sporządzony w języku polskim list motywacyjny uzasadniający m.in. informację nt.
projektów społecznych, charytatywnych, w jakich Kandydat brał udział, osiągnięcia w życiu
społecznym i szkolnym, chęć wzięcia udziału w Projekcie oraz opisujący możliwe uzyskane
dzięki temu wsparcie i motywację w zakresie realizacji planów naukowych i zawodowych
Kandydata,

2)

sporządzony w języku angielskim esej nt. wzoru, idola naukowego, biznesowego itp.

5. Zmienia się §§ 10 – 13, które otrzymują brzmienie:
§ 10 Komisja konkursowa I stopnia
1.

W ramach weryfikacji pierwszego stopnia Szkoła Wyboru stworzy komisję konkursową I stopnia,
której członkowie dokonają oceny, oceniając każde zgłoszenie Kandydata.
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2.

Komisja konkursowa I stopnia po weryfikacji dokona wyboru 5 najlepszych Kandydatów
biorących udział w Programie w ramach Ścieżki 1,

3.

Komisja konkursowa I stopnia będzie liczyć od 3 do 5 członków.

4.

Wyniki I etapu weryfikacji Komisja konkursowa I stopnia przekaże Radzie Stypendialnej w
formie mailowej.
§ 11 Komisja konkursowa II stopnia

1.

Organizatorzy powołają Komisję konkursową II stopnia (dalej: „Radą Stypendialną”).

2.

Zadaniem Rady Stypendialnej będzie wybór, z zastrzeżeniem zasad określonych w § 7 ust.1-4
Regulaminu:
1)

maksymalnie 30 Kandydatów oraz

2)

10 Kandydatów Rezerwowych

spośród Kandydatów zakwalifikowanych przez Komisję konkursową I stopnia.
3.

Członkowie Rady Stypendialnej będą powołani m.in. spośród przedstawicieli Organizatorów,
biznesu i nauki.

4.

Rada Stypendialna będzie liczyć od 3 do 5 członków.

5.

Przewodniczącego Rady Stypendialnej wskazują Organizatorzy.

§ 12 Harmonogram
Ustala się następujący Harmonogram Projektu:
1)

do dnia 31 marca 2022 r. – dokonanie wyboru szkół średnich, do których wysłane zostaną
zaproszenia do udziału w Projekcie;

2)

do dnia 8 kwietnia 2022 r. – skierowanie zaproszeń do Szkół Zaproszonych;

3)

do dnia 25 kwietnia 2022 r. – podpisanie listów intencyjnych ze szkołami, które przystąpiły do
Programu (zwanymi dalej Szkołami Wyboru);

4)

do dnia 6 maja 2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń i aplikacji od Uczniów – Kandydatów ze Szkół
Wyboru;

5)

do dnia 12 maja 2022 r. – zakończenie rekrutacji I stopnia;

6)

do dnia 15 czerwca 2022 r. – zakończenie rekrutacji II stopnia;

7)

do dnia 22 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji.

§ 13 I etap rekrutacji
1.

Pierwszy etap rekrutacji Kandydatów do Programu odbywać będzie się w Szkołach i polegać
będzie na złożeniu przez uczniów Szkół, posiadających status ucznia w dniu składania wniosku
dyrektorowi danej Szkoły lub osobie przez niego wyznaczonej, o przyznanie Stypendium, do
którego należy załączyć:
1)

list motywacyjny, sporządzony w języku polskim w którym uczeń uzasadni m.in. chęć
wzięcia udziału w Projekcie oraz opisze możliwe uzyskane dzięki temu wsparcie i
motywację w zakresie realizacji swoich planów naukowych i zawodowych, przedstawi
swoją aktywność w życiu społecznym lub szkolnym oraz wybitne osiągnięcia w nauce, jak
również wymieni korzyści uzyskane z wyjazdu w ramach Programu oraz wpływu ww.
wyjazdu na życie osobiste

2) esej, sporządzony w języku angielskim, na temat wzoru, idola naukowego, bohatera, przy
czym esej może składać się maksymalnie z 1.384 (tysiąca trzystu osiemdziesięciu
czterech) wyrazów.
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2. Wniosek może być złożony w formie maila lub listu przewodniego z załącznikami.
3. Komisja konkursowa I stopnia, oceniając wniosek Kandydata, może przyznać Kandydatowi
łącznie maksymalnie 100 punktów.
4. Punkty przyznawane są według następujących zasad:
1) do 48 punktów za esej, sporządzony w języku angielskim, na temat wzoru, idola naukowego,
bohatera, przy czym esej może składać się maksymalnie z 1.384 (tysiąca trzystu
osiemdziesięciu czterech) wyrazów,
2) do 26 punktów za aktywność w życiu społecznym lub szkolnym,
3) do 26 punktów za wybitne osiągnięcia w nauce lub w sporcie.
5. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli Szkoły, może przyznać uczniowi dodatkowe punkty, nie
więcej niż 50 punktów, jeśli uczeń jest ponadprzeciętnie zaangażowany w życie i rozwój Szkoły
lub posiada wybitne osiągnięcia w nauce, a w szczególności jest wszechstronnie uzdolniony.
6. Łączna liczba punktów przyznanych, na zasadach określonych w ust. 4-5, wynosić będzie 150.
7. Ostateczną i niezaskarżalną decyzję o ustaleniu listy Kandydatów w danej Szkole, podejmuje
Dyrektor Szkoły.
8. Dyrektorzy Szkół lub upoważnieni przez nich przedstawiciele Szkół przedkładają Radzie
Stypendialnej wyniki pierwszego etapu rekrutacji, składające się z arkusza oceny,
przeprowadzonej zgodnie z zasadami, określonymi w niniejszym § 13 Regulaminu.

6.

Paragrafy oznaczone jako §§ 15 – 21 zostają oznaczone, jako §§ 14 – 20.

7.

Zmienia się § 14 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. W drugim etapie rekrutacji do Programu, Rada Stypendialna zapoznaje się z arkuszami ocen,
listami motywacyjnymi oraz z treścią esejów.

8.

Wprowadza się Załącznik nr 2 do Regulaminu, stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszego Porozumienia.

9.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§3

Tekst jednolity Regulaminu w nowym brzmieniu, uwzględniający zmiany wskazane w §§
1-2 powyżej, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.
§4
1.

W kwestiach nieuregulowanych Porozumieniem stosuje się Regulamin.

2.

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem i Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdego z Organizatorów.

Organizatorzy: podpisy przedstawicieli
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