REGULAMIN
PROGRAMU STYPENDIÓW LICEALNYCH REACH HIGHER
AKADEMEIA HIGH SCHOOL

Program stypendialny Reach Higher adresowany jest do wybitnie uzdolnionej młodzieży,
w celu umożliwienia jej nauki w liceum niepublicznym prowadzonym przez Akademeia
High School z siedzibą w Warszawie, zwanej w skrócie: „AHS”.
Przyznając stypendia Reach Higher, AHS pragnie uczcić 100. rocznicę Odzyskania
Niepodległości, przyczyniając się tym samym do budowania kapitału intelektualnego
naszego kraju.
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§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu, ogłaszanego publicznie na stronie
internetowej prowadzonej przez AHS.
Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w liceum prowadzonym przez AHS
pod warunkiem utrzymywania przez stypendystę wysokich wyników w nauce.
Stypendium przyznawane jest przez Zarząd Akademeia High School Sp. z o.o., zwany
dalej „Zarządem AHS” kandydatowi, który przejdzie pozytywnie dwa etapy ubiegania
się o przyznanie stypendium oraz zostanie przyjęty do liceum prowadzonego przez
AHS.
Liczba stypendystów w danym roku uzależniona jest od puli środków finansowych na
stypendia aktualnie posiadanych przez AHS.

§ 2.
KRYTERIA WYBORU
1. O przyznanie stypendium ubiegać mogą się uczniowie, którzy zamierzają rozpocząć
naukę w liceum prowadzonym przez AHS i spełniają co najmniej jeden z poniższych
warunków:
a. uzyskali w ostatnich dwóch latach nauki tytuł laureata lub finalisty konkursu lub
olimpiady o uznanej renomie;
b. uzyskali średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych, obliczaną na podstawie
świadectwa ukończenia szkoły lub klasy w ostatnim zakończonym roku
szkolnym, na poziomie nie niższym niż 4,50 lub inny porównywalny wynik, jeżeli
kandydat podlegał odmiennemu systemowi oceniania;
c. uzyskali wynik nie niższy niż:
i. 80 % z każdej z części egzaminu gimnazjalnego lub

ii. A lub 7 jako średnia not z egzaminów The General Certificate of
Secondary Education lub
iii. porównywalny do wyników określonych w ppkt i-ii;
d. uzyskali udokumentowane wybitne wyniki w danej dziedzinie nauki lub
dyscyplinie sportowej;
e. uzyskali
ponadprzeciętne
osiągnięcia
akademickie
lub
sportowe
udokumentowane rekomendacją jednostki naukowej, takiej jak instytut
badawczy, szkoły wyższej lub organizacji działającej na rzecz edukacji lub osoby
albo instytucji o uznanym autorytecie naukowym.
2. Komisja Stypendialna dokonuje oceny merytorycznej kandydata sumując punkty,
przyznane zgodnie z punktacją:
a. laureaci albo finaliści konkursów i olimpiad, o których mowa w ust. 1 lit. a
otrzymują jednorazowo, bez względu na ilość konkursów i olimpiad, których są
laureatami albo finalistami:
TYTUŁ

LICZBA PUNKTÓW

Laureat

10

Finalista

5

b. osoby, które otrzymały odpowiednio średnią, o której mowa w ust. 1 lit. b
otrzymują:
ŚREDNIA

LICZBA PUNKTÓW

4.5 – 4,75

1

4.75-5.25

3

5.25 – 6.0

6

c. osoby, które zdały jeden z egzaminów, o których mowa w ust. 1 lit. c otrzymują:
EGZAMIN
GIMNAZJALNY

EGZAMIN GCSE

LICZBA PUNKTÓW

Średnia 80-85%

Średnia A / 7

1

Średnia 85-95%

Średnia 8

3

Średnia 95-100%

Średnia A* / 9

6

d. osoby, które uzyskały udokumentowane wybitne wyniki w danej dziedzinie nauki
lub dyscyplinie sportowej, o których mowa w ust. 1 lit. d otrzymują do 30
punktów;

e. osoby, które uzyskały ponadprzeciętne osiągnięcia akademickie lub sportowe
udokumentowane rekomendacją jednostki naukowej, takiej jak instytut badawczy,
szkoły wyższej lub organizacji działającej na rzecz edukacji lub osoby albo
instytucji o uznanym autorytecie naukowym, o których mowa w ust. 1 lit. e
otrzymują do 30 punktów,
f. osoby, które przystąpiły do wykonania zadania o charakterze naukowym,
podlegającego ocenie Komisji Stypendialnej, o którym mowa w § 5 ust. 1
Regulaminu, otrzymują do 60 punktów.
3. W przypadku konieczności ustalenia miejsca na liście rankingowej kandydatów z jednakową
liczbą punktów przyjmuje się następujące przesłanki, wymienione zgodnie z hierarchią ich
ważności:
a. uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu
(pierwszeństwo przed finalistą przysługuje laureatowi);
b. wyniki z egzaminów, o których mowa w ust. 1 lit. c;
c. średnia ocen z przedmiotów, o których mowa w ust. 1 lit. b.
§ 3.
OGŁOSZENIE KONKURSU
1. Zarząd AHS ogłasza konkurs stypendialny na stronie internetowej prowadzonej przez
AHS, w którym to ogłoszeniu znajdują się informacje o przebiegu konkursu, w tym jego
kalendarium oraz formularz zgłoszeniowy.
2. Ogłoszenie zawiera informacje o maksymalnej wysokości stypendium, maksymalnej
liczbie stypendystów oraz maksymalnej liczbie kandydatów kwalifikowanych do
drugiego etapu konkursu, określanych na podstawie puli środków finansowych, o których
mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.
3. Dana edycja konkursu może być zawężona tematycznie.
§ 4.
PIERWSZY ETAP KONKURSU
1. Pierwszy etap konkursu wymaga złożenia zgłoszenia do konkursu za pośrednictwem
formularza zamieszczonego na stronie internetowej AHS, w którym podane zostać mogą
m.in.:
a. dane identyfikacyjne kandydata;
b. dane identyfikacyjne i kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych kandydata;
c. informacje potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, spośród
wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu;
d. informacje o wnioskowanym zakresie przedmiotu stypendium;
e. informacje o wnioskowanej wysokości stypendium.

2. Do drugiego etapu konkursu kwalifikują się osoby, które prawidłowo wypełnią formularz
konkursowy oraz spełniają przynajmniej jeden z warunków wymienionych w § 2 ust. 1
Regulaminu i znajdą się na wstępnej liście rankingowej, o której mowa w ust. 3.
3. Komisja Stypendialna utworzy spośród kandydatów, którzy prawidłowo wypełnią
formularz oraz spełniają przynajmniej jeden z warunków wymienionych w § 2 ust. 1
Regulaminu wstępną listę rankingową na podstawie wyników w nauce kandydatów,
ocenianych zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 2 ust. 2 lit. a - e Regulaminu,
począwszy od kandydata z największą liczbą punktów, do kandydata na którym
wyczerpie się maksymalna liczba kandydatów kwalifikowanych do drugiego etapu, o
której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną poinformowane o tym pocztą
elektroniczną. Nazwiska i imiona osób zakwalifikowanych do drugiego etapu mogą być
również opublikowane na stronie internetowej prowadzonej przez AHS.
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§ 5.
DRUGI ETAP KONKURSU
Drugi etap konkursu, wymaga od kandydata do niego zakwalifikowanego, odbycia
rozmowy z Komisją Stypendialną, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
podczas której kandydat poproszony zostanie o wykonanie zadania o charakterze
naukowym, podlegającego ocenie Komisji Stypendialnej.
Kandydat na tym etapie zobowiązany jest również do potwierdzenia uczestnictwa w
procesie rekrutacji do liceum prowadzonego przez AHS, pod rygorem zaniechania
dalszego rozpatrywania jego kandydatury.
Komisja Stypendialna utworzy spośród kandydatów, którzy odbyli rozmowę z Komisją
Stypendialną i potwierdzili swoje uczestnictwo w procesie rekrutacji do liceum
prowadzonego przez AHS, listę rankingową kandydatów, na podstawie ich wyników w
nauce.
Wyniki w nauce kandydatów, oceniane będą zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 2 ust.
2 Regulaminu.
Zarząd AHS podejmie decyzję o przyznaniu kandydatom zgodnie z kolejnością
umieszczenia ich na liście rankingowej, stypendiów w wysokości wnioskowanej w chwili
złożenia zgłoszenia do konkursu, począwszy od kandydata z największą liczbą punktów,
do kandydata na którym wyczerpie się pula środków finansowych przeznaczonych na
stypendia w danym roku.
Osoby, które mogą otrzymać stypendium, pod warunkiem pozytywnej rekrutacji do
liceum prowadzonego przez AHS, zostaną poinformowane o tym fakcie pocztą
elektroniczną. Nazwiska i imiona tych osób mogą byś również opublikowane na stronie
internetowej prowadzonej przez AHS.
Kandydatów z listy rankingowej, wobec których nie została podjęta przez Zarząd AHS
decyzja o przyznania im stypendium, umieszcza się na liście rezerwowej, w kolejności
odpowiadającej kolejności umieszczenia ich na liście rankingowej.

8. W przypadku, gdy kandydat któremu przyznano stypendium nie podpisze umowy
stypendialnej, stypendium otrzymać może kandydat z listy rezerwowej, zgodnie z
kolejnością zamieszczenia na niej kandydatów, o ile tylko pozwala na to pula środków
finansowych.
9. Osoby z listy rezerwowej, które mogą otrzymać stypendium, pod warunkiem pozytywnej
rekrutacji do liceum prowadzonego przez AHS i w związku z nie zawarciem umowy
stypendialnej przez innego kandydata, zostaną poinformowane o tym fakcie pocztą
elektroniczną. Nazwiska i imiona tych osób mogą byś również opublikowane na stronie
internetowej AHS.
§ 6.
PRZEDMIOT STYPENDIUM
1. Przedmiotem stypendium może być, w zależności od zakresu złożonego wniosku,
pokrycie kosztów:
a. opłaty wpisowej wnoszonej wraz z zawarciem umowy o rozpoczęcie kształcenia
w liceum prowadzonym przez AHS;
b. czesnego za naukę w liceum prowadzonym przez AHS;
c. zakwaterowania w internacie lub bursie prowadzonej przez AHS, w miarę
dostępności miejsc;
d. wyżywienia w miejscu wskazanym przez AHS.
2. W razie rezygnacji przez stypendystę z zakwaterowania, o którym mowa w ust. 1 lit c, w
trakcie trwania roku szkolnego:
a. stypendium w danym roku szkolnym nie ulega zmianie;
b. wniosek o przeliczenie podstawy obliczenia stypendium oraz zmianę wysokości
stypendium złożony może być przez stypendystę wyłącznie ze skutkiem na
początek kolejnego roku szkolnego.
3. W przypadku, kiedy stypendysta nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2 lit. b,
począwszy od kolejnego roku szkolnego, stypendyście przysługiwało będzie stypendium
na zakwaterowanie, o którym mowa w ust. 1 lit. c, zgodnie z postanowieniami umowy
stypendialnej, z wyjątkiem sytuacji braku miejsc w internacie lub bursie prowadzonej
przez AHS. W takiej sytuacji przeliczona zostanie podstawa obliczenia stypendium i
zmieniona zostanie wysokość stypendium począwszy od kolejnego roku szkolnego.
§ 7.
PRACE KOMISJI STYPENDIALNEJ
1. Komisję Stypendialną w każdym roku powołuje Zarząd AHS spośród osób
zaproponowanych przez Dyrekcję Akademeia High School i wspólników Akademeia
Educational Group Sp. z o.o.. Zarząd AHS wyznacza również Przewodniczącego Komisji
Stypendialnej.
2. Członkiem Komisji Stypendialnej nie może być osoba, która jest spokrewniona lub
spowinowacona z kandydatem lub pozostaje z nim lub jego rodzicem/ opiekunem
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prawnym w innym stosunku osobistym lub prawnym, który mógłby wywołać
wątpliwości co do bezstronności pracy członka Komisji Stypendialnej. Jeżeli w trakcie
procesu rekrutacyjnego powstanie takie zdarzenie, członek Komisji Stypendialnej jest
zobowiązany poinformować o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Stypendialnej lub
Zarząd AHS.
Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący Komisji przynajmniej na 7
dni przed jej terminem. Prawo głosu przysługuje wyłącznie członkowi Komisji
Stypendialnej.
Prawo uczestniczenia w obradach Komisji Stypendialnej przysługuje osobom
zaproszonym przez Komisję Stypendialną, które mogą mieć głos doradczy jako eksperci.
Z prac Komisji Stypendialnej spisuje się protokół, który obejmuje listę uczestników
(członków Komisji Stypendialnej oraz zaproszonych gości) oraz wszystkie podjęte przez
Komisję Stypendialną decyzje. Protokół sporządza protokolant wybrany przez
Przewodniczącego Komisji Stypendialnej spoza członków Komisji Stypendialnej.
Po upływie terminu na zawarcie umowy stypendialnej, wyznaczonego kandydatom,
którym przyznano stypendium, na podpisanie umowy stypendialnej, w razie nie zawarcia
umowy stypendialnej przez choćby jednego z uprawnionych kandydatów, Zarząd AHS,
podejmie decyzję o możliwości przyznania stypendium kolejnym kandydatom z listy
rezerwowej.
Protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji Stypendialnej i protokolanta,
zawierający w szczególności listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu
konkursu lub listę rankingową, jest przekazywany Zarządowi AHS.

§ 8.
ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM
1. Stypendium zostanie przyznane zgodnie z wnioskowanym zakresem i wysokością, tj.
odpowiednio w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów, wymienionych w § 6
Regulaminu, w:
a. 100 % - w przypadku kandydatów, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza wysokości dwukrotności pensji minimalnej;
b. 90 % - w przypadku kandydatów, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza wysokości trzykrotności pensji minimalnej;
c. 80 % - w przypadku kandydatów, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza wysokości czterokrotności pensji minimalnej;
d. 65 % - w przypadku kandydatów, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza wysokości sześciokrotności pensji minimalnej;
e. 30 % - w przypadku kandydatów, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza wysokości dziewięciokrotności pensji minimalnej;
f. 5 % - w przypadku kandydatów, których dochód na osobę w rodzinie przekracza
dziewięciokrotność pensji minimalnej;

określonej w danym roku w stosownym rozporządzenie w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2
Regulaminu.
2. Wysokość stypendium może zostać przeliczona w każdym czasie na wniosek stypendysty
lub w związku ze zmianą danych i oświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu.
§ 9.
UMOWA STYPENDIALNA
1. Osoby na rzecz których zostały przyznane stypendia lub ich rodzice/opiekunowie
prawni zobowiązani są do przedstawienia AHS dokumentów potwierdzających
prawdziwość danych i informacji złożonych w trakcie trwania konkursu oraz
podpisania z AHS umowy stypendialnej w terminach wskazanych w ogłoszeniu o
konkursie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
2. W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o którym mowa w ust. 1 w zakresie
wskazanym w:
a. § 4 ust. 1 lit. a - d Regulaminu - AHS odmówi zawarcia umowy
stypendialnej;
b. § 4 ust. 1 lit. e Regulaminu - stypendium zostanie przyznane w wysokości
określonej w § 8 ust. 1 lit. f Regulaminu.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 może stanowić również część umowy o kształcenie
zawartej pomiędzy osobą, której przyznane zostało stypendium, jej rodzicami/
opiekunami prawni i AHS.
4. Osoby na rzecz których zostały przyznane stypendia lub ich rodzice/opiekunowie
prawni zobowiązani są do poinformowania AHS niezwłocznie, o każdej istotnej
zmianie danych i informacji złożonych w trakcie trwania konkursu, a mogących mieć
wpływ na postanowienia umowy stypendialnej, pod rygorem obniżenia w kolejnym
roku szkolnym stypendium do wysokości określonej w § 8 ust. 1 lit. f Regulaminu.
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd AHS.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

