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Regulamin Programu Stypendium College 2018/2019 

 

Program „Stypendium College” to program, który w zamyśle jego twórców ma ułatwić zdolnej młodzieży dostęp 

do edukacji na najwyższym poziomie, nakierowanej nie tylko na osiągnięcie potrzebnej wiedzy, ale również na 

osobisty rozwój intelektualny. U podstaw powstania programu leży wiara w niezwykłe możliwości młodej osoby, 

która ma szansę zrealizować się w odpowiednio nakierowanym procesie kształcenia. 

 
I. Program jest dedykowany uczniom, którzy w czasie trwania rekrutacji (1 czerwca – 4 września 2017r.) 

kończą lub ukończyli 2 lub 3 klasę gimnazjum  oraz w ostatnim roku otrzymali promocję do następnej klasy 
ze średnią nie niższą niż 4.5, a ich poziom angielskiego można określić jako średnio zaawansowany (B2).  

 
II. Program stypendium organizowany jest we współpracy z: 

 

1. St Laurence Education Trust, który jest podmiotem prowadzącym Ampleforth College w North 
Yorkshire w Anglii.  

2.  AFS Polska  
3. Stowarzyszeniem TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju, 
4. Fundacją TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju  

 

łącznie zwane dalej „Organizatorami”  

 

III. Rola poszczególnych organizatorów stypendium: 

 

1. Stowarzyszenie TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, zobowiązuje się 
przeprowadzać w Polsce rekrutację, zmierzającą do wyłonienia kandydatów na uczniów Ampleforth 
College na poziomie Middle Sixth (zaawansowany poziom uzupełniający na koniec szkoły średniej),  

2. Ampleforth College, zwany dalej „Collegem”, zobowiązuje się zapewnić uczniom wyłonionym przez 
Stowarzyszenie TDJ w toku przeprowadzonej rekrutacji, jeden rok kształcenia (3 trymestry) 
w Ampleforth College  na poziomie Middle Sixth, wraz z pełnym zakwaterowaniem i wyżywieniem 

3. Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju, zwana dalej „Fundacją”, wspiera Stowarzyszenie 
w rekrutacji i organizacji programu stypendialnego.  

4. AFS Polska umożliwia wzięcie udział w rekrutacji, a następnie po pomyślnym zakwalifikowaniu się, 
organizuje roczny wyjazd za granicę wraz z nauką w szkole oraz stałym miejscem pobytu.  

5. Ze względu na perspektywy rozwoju i specyficzne zdolności kandydatów do stypendiów 
organizatorzy dopuszczają możliwość włączenia innych partnerów przy realizacji Programu  

 

IV. Forma pomocy dla stypendysty. 

 

1. Organizatorzy przyznają stypendium, które daje możliwość rocznej nauki za granicą. 

2. Stypendium do Ampleforth College zapewnia uczniowi rok  (3 trymestry) nauki i pobytu za granicą 

na kursie Midle Sixth w College’u w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. 

3. Stypendium do AFS Polska umożliwia wzięcie udziału w programie AFS Polska, który przeprowadza 

dodatkową rekrutację. Po pomyślnym zakwalifikowaniu się uczestnik i wybraniu kraju, w którym 

laureat chce się uczyć. Ma zapewniony udział w programie umożliwiającym wyjazd i roczny pobyt za 

granicą w wybranym wraz z Pracownikami Fundacji kraju.  
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4. Wybrani uczniowie po zakończonym roku nauki, dostają możliwość odbycia wakacyjnego  stażu w 

jednej ze spółek grupy TDJ. 

5. Stypendysta otrzymuje wsparcie przed i po wyjeździe na stypendium w ramach specjalnej ścieżki w 

Indywidualnym Programie Rozwoju realizowanym przez Fundację TDJ.  

 
V. Kryteria przyznawania Stypendium College. 

 

1. Stypendium College przyznawane jest po przejściu procesu rekrutacji prowadzonego przez 

organizatorów do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. 

2. Wybierając stypendystów, Komisja wyznaczona przez organizatorów, szuka najbardziej obiecujących 

uczniów pod względem: 

 potencjału intelektualnego, ocenianego nie tylko na podstawie przedłożonego świadectwa szkolnego, 

ale również przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych oraz zadań do wykonania,  

 stosunku ucznia do nauki; 

 wartości jakie prezentuje uczeń; 

 dojrzałości emocjonalnej ucznia.  

Swoją ocenę Komisja opiera na wszystkich, udostępnionych w trakcie rekrutacji informacjach. Żaden pojedynczy 

czynnik spośród określonych w niniejszym Regulaminie(wyniki w nauce, zadanie rekrutacyjnej, rozmowa, 

rekomendacja, stopień znajomości języka angielskiego oraz wyjazd warsztatowy), samodzielnie nie przesądzi o 

przyznaniu bądź o odmowie przyznania stypendium. 

3. Kryteriami przystąpienia do programu, poza wiekiem, jest średnia ocen za ostatni rok nie niższa niż 

4,5 oraz znajomość języka angielskiego ucznia minimum na poziomie B2 (średnio – zaawansowany, 

umożliwiający komunikację w sprawach codziennych), która zostanie zweryfikowana w procesie 

rekrutacji. 

 

VI. Tryb przyznawania Stypendium College.  
 

1. Etap I. Kandydat wypełnia i wysyła między 1 czerwca a 4 września 2017r. elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy  dostępny  w formie on-line na stronie www.fundacjatdj.pl ( zakładka Programy -

>Stypendium College), ewentualnie dostarcza jego wersję papierową do biura Fundacji. Liczy się data 

wpływu.  

2. Etap II. Wybrani uczestnicy zostaną poproszenie o wypełnieniu zadania konkursowego. Na jego 

wykonanie kandydat będzie mieć czas między 1 lipca a 5 września 2017r. Zadanie zostanie 

przekazane w formie elektronicznej i w takiej też formie aplikujący ma dostarczyć odpowiedzi. O 

otrzymaniu przez Komisję rozwiązanych zadań kandydat zostanie poinformowany w mailu 

zwrotnym.  

3. Komisja Rekrutacyjna wyłoniona przez Fundację i Stowarzyszenie (zwana dalej „Komisją”) 

zweryfikuje otrzymane aplikacje pod względem formalnym (Etap 1) i merytorycznym (Etap 1 i Etap 

2) oraz zaprosi kandydata do kolejnego etapu albo przekazuje pisemną negatywną odpowiedź 

aplikującemu. 

4. Etap III. Składa się z rozmowy rekrutacyjnej w tym testu z języka angielskiego, rozmowy z uczniem i 

z jego rodziną. Spotkania odbywać się będą między 6 a 13 września 2017r we wskazanym przez 

komisję miejscu i czasie.  

 

http://www.fundacjatdj.pl/
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Po zakończeniu III. Etapu Komisja zaprasza kandydata do kolejnego etapu albo przekazuje pisemną negatywną 

odpowiedź aplikującemu. 

5. Etap IV. Warsztaty wyjazdowe. Komisja zaprosi tylko wybrane osoby do czwartego etapu rekrutacji, 

czyli warsztatów wyjazdowych, które odbędą się 22-24 września 2017r. Wszystkie osoby, które 

wyjadą dostaną promocję do Indywidualnego Programu Rozwoju.  

 

College: Wybrane osoby zostaną rekomendowane władzom Ampleforth Colleg lub innej Brytyjskiej szkole w 

zależności od predyspozycji kandydata. Władze  wybranego collegu mogą poprosić kandydata o dodatkową 

rozmowę lub udział w teście lub zaakceptować go/ją bez dodatkowych etapów. Po akceptacji kandydata przez 

szkołę staje się on stypendystą programu.  

AFS Polska: Wybrane osoby do programu AFS Polska będą musiały przejść proces rekrutacji organizowany przez 

AFS Polska.  

Komisja przekaże stypendyście pisemną decyzję w sprawie przyznania stypendium nie później do 31.12.2017 roku. 

Kandydat już na etapie formularza rekrutacyjnego dokonuje wyboru czy aplikuje do Ampleforth College czy do 

jednej ze szkół AFS Polska. Może również podjąć się rekrutacji w obu projektach.  

 
VII.  Tryb realizacji umów. 

 

1. Opiekun prawny kandydata, po otrzymaniu przez kandydata decyzji w sprawie przyznania 

stypendium, zobowiązany jest przed wyjazdem ucznia– jednak nie później niż do 15.08.2018 r. 

zawrzeć z Stowarzyszeniem TDJ umowę, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. W razie nie 

zawarcia umowy przez opiekuna decyzja pozytywna będzie cofnięta.  

2. Uczeń podejmuje naukę w zagranicznym College’u po ukończeniu:  

 trzeciej klasy gimnazjum lub  

 pierwszej klasy liceum  

3. Uczeń podejmuje naukę poprzez AFS Polska w kraju wybranym przez siebie i w szkole 

zaproponowanej przez organizatorów wyjazdu AFS Polska.  

4. Zawarcie umowy oraz podjęcie nauki przez stypendystę są warunkami realizacji umowy 

stypendialnej.  

5. W terminie 30 dni od zakończenia nauki (najpóźniej do 14 sierpnia 2019r.) uczeń przekazuje 

Stowarzyszeniu TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju pisemne oświadczenie o uzyskanych wynikach w 

nauce i innych ewentualnych osiągnięciach. Na pisemną prośbę uczeń wypełnia również ankietę 

dotyczącą jego procesu edukacji po zakończeniu każdego roku szkolnego. 
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VIII. Obowiązki Beneficjentów pomocy.  
 

1. Uczeń odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy.  

2. Uczeń w sposób godny reprezentuje Fundację TDJ i Stowarzyszenie TDJ w swoim środowisku 

lokalnym oraz we wpisach internetowych poprzez odpowiednią postawę moralną. 

3. Po ukończeniu nauki uczeń zobowiązuje się w kolejnych latach do przyjęcia w razie potrzeby roli 

mentora, w stosunku do nowego stypendysty Fundacji TDJ, służąc mu pomocą i radą. 

4. Jeżeli w swoim dorosłym życiu uczeń uzna, że otrzymane przez niego Stypendium College znacząco 

zmieniło jego życie na lepsze i warto podobnej pomocy udzielać osobom młodym–zobowiązuje się 

współpracować z Fundacją i Stowarzyszeniem dla umożliwienia innej osobie podobnego stypendium 

– jeżeli będzie posiadał potrzebne do tego możliwości finansowe bądź merytoryczne. 

5. Jednocześnie osoby, które w perspektywie długoletniej osiągną duży sukces finansowy i będą 

posiadały bardzo wysokie dochody, zadeklarują w przyszłości – o ile nie zaistnieją ważne przeszkody 

– wolę współfinansowania Funduszu stypendialnego, z którego będą finansowane stypendia 

kolejnych osób, na zasadach ustalonych wcześniej indywidualnie z Fundacją TDJ Na Rzecz Edukacji i 

Rozwoju, odwdzięczając się tym samym za otrzymaną pomoc oraz dając możliwość uczestnictwa w 

podobnych programach następnym osobom – na zasadach ustalonych w umowie, o której mowa w 

pkt VII.1. 

6. Uczeń ma obowiązek informowania organizatorów o zmianach w zakresie okoliczności, 

stanowiących kryterium przyznawania stypendium. 

 

IX. Cofnięcie stypendium. 

 

Zarówno Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju jak i Stowarzyszenie maja prawo podjąć decyzję o cofnięciu 

stypendium w przypadku gdy uczeń: 

 poświadczył nieprawdę we wniosku lub w załącznikach; 

 zrezygnował z nauki lub został dyscyplinarnie relegowany ze szkoły. 

 W jakikolwiek inny sposób naraził dobre imię któregoś z partnerów Programu.  

W terminie jednego miesiąca od daty cofnięcia stypendium Beneficjent będzie zobowiązany do zapłaty  kwoty 

stanowiącej wartość 1/3 kosztów rocznej nauki i utrzymania w Collegu (równowartości jednego trymestru i 

pobytu za granicą), w ustalonych w umowie ratach  dla osób korzystających z wyjazdu do Brytyjskiego Collegulub 

wartość 1/3 kosztów poniesionych związanych z opłatą dla instytucji AFS Polska w przypadku korzystania z tego 

programu.  

 

X. XII . Zmiany w regulaminie 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 


