REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
„KLASA” FUNDACJI BGŻ BNP PARIBAS
§1
Informacje wstępne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki rekrutacji i zasady udziału w
programie edukacyjnym „Klasa”, zwanym dalej „Programem”.
2. „Klasa” to autorski program stypendialny Banku BGŻ BNP Paribas, który daje szansę rozwoju
najzdolniejszym uczniom pochodzącym z niezamożnych środowisk.
3. Za realizację Programu odpowiada Fundacja BGŻ BNP Paribas zgodnie ze swoimi celami
statutowymi.
4. Kwestie sporne związane z realizacją programu rozstrzyga Rada Programowa „Klasy”.
5. Fundacja pod nazwą „Fundacja BGŻ BNP Paribas”, dalej zwana „Fundacją”, została ustanowiona
przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, na
podstawie oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego w dniu 20 maja 2006 r. (akt
notarialny sporządzony przez notariusza Dorotę Rynkiewicz - Szafurską prowadząca Kancelarię
Notarialną w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 11 m 7 za Repertorium A nr 1976/2006) i działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.91.46.203) oraz
postanowień statutu Fundacji dostępnego na stronie www.bgzbnpparibas.pl/fundacja.
6. Kandydatami do Programu nazwani są uczniowie ubiegający się o przyjęcie do programu na
podstawie uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym na zasadach określonych w § 3 i § 4.
7. Uczestnikami Programu nazwani są absolwenci szkół gimnazjalnych, którzy zakwalifikowali się do
Programu na zasadach określonych w § 2 pkt. 3.
8. Absolwentami Programu nazwani są uczniowie, którzy jako Uczestnicy Programu ukończyli szkołę
średnią.
9. Program prowadzony jest przy współpracy z następującymi szkołami partnerskimi na zasadach
określonych w odrębnych umowach, zwanych dalej „Szkołami” bądź „Szkołą” z osobna:
a.
b.
c.
d.
e.

VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Fundacja BGŻ BNP Paribas, ul. Kasprzaka 10/16, 01 – 211 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
KRS 0000260224. NIP: 527 25 12 248. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

§2
Postanowienia ogólne
1. Przyjęcie do Programu następuje w drodze rekrutacji ogłaszanej publicznie na stronie internetowej
Fundacji – www.bgzbnpparibas.pl/fundacja, zwaną dalej „Stroną”.
2. Termin otwarcia naboru do Programu i nadsyłania zgłoszeń ogłaszany jest na stronie
www.bgzbnpparibas.pl/fundacja.
3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest pozytywne przejście procesu rekrutacji opisanego w § 4
i § 5 oraz zakwalifikowanie się Kandydata do szkoły, w której realizowany jest Program zgodnie z
procesem rekrutacyjnym przyjętym przez Ministerstwo Oświaty.
4. Liczba wstępnie przyjmowanych Kandydatów ogłaszana jest na Stronie w terminie opisanym w § 2
pkt. 2.
§3
Kryteria naboru
1. Kandydatami do Programu są uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
a. zamieszkują na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców,
b. uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów na koniec pierwszego półrocza
klasy trzeciej gimnazjum,
c. zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę
wynosi poniżej 1200 zł,
d. chcą się rozwijać, mają ponadprzeciętną motywację,
e. są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym.
2. Kandydaci do Programu objęci są zasadami regionalizacji. Do udziału w Programie w Szkołach
mogą się ubiegać na następujących zasadach:
a. VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie - rekrutacja uczniów z terenu województw
mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego;
b. XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu - rekrutacja uczniów z terenu województw
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego i lubuskiego;
c. I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie - rekrutacja uczniów z terenu województw
małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;
d. III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni - rekrutacja uczniów z terenu województw
pomorskiego, warmińsko–mazurskiego, kujawsko–pomorskiego;
e. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie - rekrutacja uczniów z terenów województw
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
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§4
Rekrutacja
1. Kandydat biorący udział w procesie rekrutacyjnym zobowiązany jest do:
a. Wypełnienia formularza rekrutacyjnego
zamieszczonych na Stronie.

on-line

na

Stronie

według

wytycznych

b. Wysłania dodatkowych wymaganych dokumentów na adres: Fundacja BGŻ BNP Paribas, ul.
Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, z dopiskiem „KLASA” lub ich skanów na adres mailowy:
klasa@bgzbnpparibas.pl (w tytule maila „KLASA”) w zawartym na Stronie terminie.
2. „Dodatkowymi dokumentami” w rozumieniu Regulaminu są:
a. Kserokopia rozliczenia PIT (potwierdzona przez Urząd Skarbowy) w 2017 r.
b. Zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa oraz wysokość
rocznych dochodów za 2016 r.
c. Opinia szkoły – informacja Dyrektora bądź Wychowawcy szkoły na temat ucznia dostarczana
na podstawie formularza „Opinia szkoły” do pobrania na Stronie.
§5
Prace Komisji Stypendialnej
1. W Skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
a. 1 Pracownik Fundacji BGŻ BNP Paribas,
b. 1 Pracownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku BGŻ BNP Paribas,
c. 1 Przedstawiciel Zarządu Fundacji BGŻ BNP Paribas,
d. Przedstawiciele Dyrekcji Szkół.
2. Komisja Stypendialna obraduje w siedzibie Fundacji.
3. Po otrzymaniu pełnego kompletu wymaganych dokumentów Komisja przystępuje do ich analizy
pod względem zgodności z kryteriami określonymi w § 2.
4. O wstępnym zakwalifikowaniu oraz sposobie rejestracji do poszczególnych szkół partnerskich
obowiązującym w systemie Oświaty, Kandydaci oraz Dyrekcja macierzystego gimnazjum zostaną
poinformowani po zakończeniu egzaminów gimnazjalnych.
5. Ostateczna decyzja Komisji Stypendialnej o przyjęciu do Programu zostanie podana do wiadomości
Kandydata po ogłoszeniu list osób przyjętych do Szkoły.
6. Kandydat zakwalifikowany staje się Uczestnikiem Programu, a tym samym uczniem Szkoły.
7. Ostateczna liczba Uczestników uzależniona jest od decyzji Komisji Stypendialnej.
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§6
Zasady uczestnictwa
1. Uczniowie uczestniczący w Programie odbywają naukę w Szkole. Mają oni obowiązek
przestrzegania statutu i regulaminu obowiązujących na terenie Szkoły i internatu.
2. Każdy biorący udział w Programie przestrzega ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad dobrego
wychowania oraz stosuje się do regulaminów obowiązujących na terenie Szkoły i internatu, w
szczególności zaś jest zobowiązany:
a. z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych, religijnych i szkolnych,
b. dbać o dobre imię swojego liceum i promować je w środowisku lokalnym,
c. okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wychowawcom i pracownikom
internatu,
d. przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
e. szanować mienie wspólne, dbać o sprzęt szkolny i sprzęt znajdujący się na terenie internatu i
używać go zgodnie z przeznaczeniem,
f. reagować i przeciwstawiać się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz wszelkim
formom agresji na terenie Szkoły i internatu.
3. Ponadto Uczestnicy Programu:
a. korzystają z oferowanej przez szkoły i internaty pomocy w przezwyciężaniu trudności
adaptacyjnych wynikających z obecności w nowym środowisku i otoczeniu oraz są objęci
programem wyrównania poziomu wiedzy,
b. mają możliwość korzystania z pomocy wszystkich pracowników szkoły w zakresie pełnionych
przez nich funkcji: poznawczej, kształcącej i opiekuńczo-wychowawczej,
c. mają prawo udziału w obozach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,
d. poza obowiązkowym programem nauczania, realizowanym w klasach o wybranych przez
nich profilach – mają również możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych, kółek
zainteresowań, pomocy dydaktycznych; mogą rozwijać zainteresowania, wykorzystywać
swoje zdolności i odkrywać nowe talenty,
e. wykazują się aktywnością, uczestnicząc w inicjowanych przez szkołę przedsięwzięciach
artystycznych, sportowych i innych, a także reprezentują Szkołę w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych,
f. angażują się w działalność prospołeczną i są włączani w projekty Fundacji (Program „Możesz
na mnie polegać”) oraz innych organizacji pozarządowych.
4. Uczestnikom Programu zabrania się:
a. łamania statutu i regulaminu szkoły i internatu oraz innych przepisów, oznaczonych przez
Dyrekcję Szkoły i internatu,
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b. zakłócania spokoju w sposób uporczywy i uciążliwy dla nauczycieli, wychowawców,
pracowników administracji, koleżanek i kolegów,
c. posiadania i/lub brania narkotyków, spożywania alkoholu oraz palenia papierosów na
terenie szkoły i internatu.
§7
Pokrycie kosztów
1. Działania edukacyjne podejmowane przez Fundację w ramach Programu służą zapewnieniu
Uczestnikom pełnego wsparcia finansowego w trakcie 4 lat nauki, a w szczególności:
a. podczas trzech lat nauki w Szkole, poprzez pełne pokrycie kosztów utrzymania i edukacji oraz
zakwaterowania w internacie, w tym:
 całodziennego wyżywienia,
 dofinansowania zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych do kwoty podanej do
informacji Uczestników najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 składki na Radę Rodziców,
 pobytu na obozie integracyjnym przed rozpoczęciem nauki w I klasie Liceum w okresie
wakacyjnym w Warszawie (dokładny termin obozu zostanie podany na stronie
www.bgzbnpparibas.pl/fundacja)
 dodatkowo Bank zakłada konto osobiste, do którego dołączona jest karta płatnicza.
 Fundacja przekazuje na konto ucznia opisane w § 7 pkt. 1 e) kieszonkowe w wysokości
100 zł/mies. przez okres trwania roku szkolnego.
b. zapewnienie rocznego stypendium pomostowego dla studentów – Absolwentów programu
w wysokości 500 zł miesięcznie płatnego przez okres trwania roku akademickiego.
2. Warunkiem otrzymania stypendium opisanego w § 7 pkt. 1 b) jest obecność na Walnym
Zgromadzeniu Członków, członkostwo w Stowarzyszeniu Absolwentów programu oraz podpisanie
deklaracji Absolwenta poświadczającej podjęcie nauki na uczelni wyższej.
3. Pokrycie kosztów opisanych w § 7 pkt. 1 a) odbywa się na podstawie odrębnych umów ze
Szkołami.
4. Pokrycie kosztów opisanych w § 7 pkt. 1 b) odbywa się na podstawie potwierdzenia z uczelni
dotyczącego podjęcia (w przypadku I semestru) i kontynuacji (w przypadku II semestru) nauki na
studiach wyższych.
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§8
Współpraca z rodzicami/opiekunami
1. Uczestnik Programu wraz z rodzicami/opiekunami zobowiązany jest do przedstawienia
prawdziwych informacji w formularzu rekrutacyjnym oraz autentycznych dokumentów
dodatkowych określonych w § 3 pkt. 3 do poufnej wiadomości Fundacji i Komisji Stypendialnej
wykorzystania w procesie rekrutacji.
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do poinformowania Fundacji o zaistnieniu znaczących zmian
warunków socjalno-bytowych.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo do monitorowania sytuacji materialnej rodziców/opiekunów
uczniów objętych Programem, np. poprzez okresową aktualizację danych.
4. W uzasadnionych przypadkach Fundacja zwróci się do rodziców lub opiekunów uczestnika
Programu o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących sytuacji socjalno-bytowej.
5. Fundacja informuje rodziców/opiekunów Uczestnika Programu o wynikach w nauce, osiągnięciach
w działalności pozalekcyjnej, społecznej.
6. Fundacja na wniosek Dyrekcji Szkoły lub internatu lub w innych uzasadnionych sytuacjach
poinformuje rodziców/opiekunów Uczestnika Programu o pojawiających się trudnościach w nauce
lub zachowaniu oraz innych sytuacjach wymagających wiedzy lub interwencji
rodziców/opiekunów.

§9
Zasady monitorowania postępu w nauce i zaangażowania uczestników projektu
1. Okresowej oceny postępu w nauce oraz sprawdzenia zaangażowania uczestników Programu w
działalność pozaszkolną dokonuje Rada Programowa „Klasy” na podstawie informacji przekazanej
przez Dyrektorów Szkół, w których prowadzony jest Program.
2. Na wniosek Rady Programowej Fundacja BGŻ BNP Paribas może przyznać nagrody za szczególne
osiągnięcia w nauce lub w innych obszarach pracy i aktywności uczniów – uczestników Programu.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrekcji Szkoły/internatu lub Rady Programowej
Fundacja może podjąć kroki dyscyplinujące uczniów objętych Programem, a w szczególności:
a. zdecydować o zawieszeniu wypłaty kieszonkowego na okres od 1 do 3 miesięcy,
b. pozbawić kieszonkowego przez okres minimum 3 miesięcy bez możliwości wypłacenia
środków w terminie późniejszym,
c. wykluczyć z projektu, co związane jest z zaprzestaniem finansowania przez Fundację,
d. w sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach dopuszcza się możliwość stosowania
innych kar adekwatnych do popełnionego wykroczenia.
4. O sytuacjach określonych w § 7 pkt. 2 i 3 informowani będą rodzice/opiekunowie ucznia.
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§ 10
Rezygnacja z programu
1. Uczestnikom przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w programie na dowolnym etapie
nauki w liceum bez zwracania otrzymanego do momentu rezygnacji wsparcia.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w programie oznacza zaprzestanie finansowania Uczestnika przez
Fundację oraz konieczność pozostawienia w Internacie szkoły podręczników wykorzystywanych
podczas nauki w Liceum w roku bieżącym.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania niniejszych postanowień
Regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są przez Fundację w porozumieniu z Radą
Programową oraz Dyrekcją Szkoły/internatu.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, o czym poinformuje na Stronie.
4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie.
5. Zgłoszenie do Programu w sposób przewidziany w § 4 jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz
zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Program objęty patronatem
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