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ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „KLASA BGŻ” 

Wstęp 

„Klasa BGŻ” to autorski program Banku BGŻ, który daje szansę rozwoju najzdolniejszym uczniom 
pochodzącym z niezamożnych środowisk ze wsi, małych miast lub miast powiatowych ziemskich.. 
Za realizację projektu odpowiada Fundacja BGŻ, posiadająca status organizacji pożytku 
publicznego. Działania podejmowane przez Fundację służą zapewnieniu uczestnikom projektu 
„Klasa BGŻ” pełnego wsparcia finansowego w trakcie trzech lat nauki w renomowanych liceach 
ogólnokształcących w miastach akademickich, poprzez pełne pokrycie kosztów utrzymania i 
edukacji. 

Projekt prowadzony jest w następujących szkołach: 

 VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie (rekrutacja uczniów z terenu województw 
mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego); 

 XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (rekrutacja uczniów z terenu województw 
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz lubuskiego); 

 I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (rekrutacja uczniów z terenu 
województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego); 

 III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (rekrutacja uczniów z terenu województw 
pomorskiego, warmiosko–mazurskiego, kujawsko–pomorskiego). 

 XIII LO w Szczecinie (rekrutacja uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego i 
wielkopolskiego). 

Zasady przyjęcia do projektu 

Kandydatów do projektu „Klasa BGŻ” zgłaszają macierzyste gimnazja. Wszyscy kandydaci 
przechodzą wstępną kwalifikację do projektu „Klasa BGŻ” opartą o wyniki w nauce osiągnięte w 
gimnazjum i kryterium socjalne. Następnie przechodzą pełną ścieżkę rekrutacyjną określoną 
przepisami i wymogami szkoły, do której aplikują.  

W Projekcie mogą uczestniczyd osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a) zamieszkują na terenach wiejskich, małych miejscowościach lub w miastach powiatowych 
ziemskich 

b) są absolwentami szkół stopnia gimnazjalnego, którzy uzyskali średnią co najmniej 5,0 z 
wybranych przedmiotów na koniec pierwszego półrocza klasy III 

c) spełniają wymagane w Projekcie kryterium socjalne (w roku 2012 – 910 zł na osobę) 

d) przejdą pomyślnie proces rekrutacji do wybranej szkoły, w której realizowany jest Projekt 
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Zasady postępowania uczestników 

Uczniowie uczestniczący w projekcie „Klasa BGŻ” odbywają naukę w szkole, która podpisała 
umowę o współpracy i realizacji Projektu. Mają oni obowiązek przestrzegania statutu i regulaminu 
obowiązujących na terenie szkoły i internatu.  

1. Każdy biorący udział w projekcie „Klasa BGŻ” 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 odnosid się do symboli narodowych, religijnych i szkolnych, 

b. dbad o dobre imię swojego liceum i promowad je w środowisku lokalnym, 

c. okazywad szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wychowawcom 
i pracownikom internatu, 

d. przestrzegad zasad bezpieczeostwa,  

e. szanowad mienie wspólne, dbad o sprzęt szkolny i sprzęt znajdujący się na terenie 
internatu i używad go zgodnie z przeznaczeniem, 

f. reagowad i przeciwstawiad się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz 
wszelkim formom agresji na terenie szkoły i internatu. 

2. Uczestnicy projektu 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. 

3. Uczestnicy projektu mają możliwośd korzystania z pomocy wszystkich pracowników szkoły 
w zakresie pełnionych przez nich funkcji: poznawczej, kształcącej i opiekuoczo-wychowawczej. 

4. Uczniowie „Klasy BGŻ” mają prawo udziału w obozach i wycieczkach organizowanych przez 
szkołę. 

5. Uczniowie – poza obowiązkowym programem nauczania, realizowanym w klasach 
o wybranych przez nich profilach – mają również możliwośd korzystania z zajęd pozalekcyjnych, 
kółek zainteresowao, pomocy dydaktycznych; mogą rozwijad zainteresowania, wykorzystywad 
swoje zdolności i odkrywad nowe talenty. 

6. Uczniowie objęci projektem wykazują się aktywnością, uczestnicząc w inicjowanych przez 
szkołę przedsięwzięciach artystycznych, sportowych i innych, a także reprezentują szkołę 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

7. Uczestnicy projektu angażują się w działalnośd prospołeczną i będą włączani w projekty 
Fundacji BGŻ (program „Możesz na mnie polegad”) oraz innych organizacji pozarządowych. 

8. Uczestnicy projektu „Klasa BGŻ” po ukooczeniu II klasy biorą udział w tzw. wakacyjnych 
zajęciach bankowych w oddziałach Banku BGŻ. Czas trwania praktyk to dziesięd dni roboczych.  

9. Uczestnikom projektu nie wolno: 

a. łamad statutu i regulaminu szkoły i internatu oraz innych przepisów, oznaczonych przez 
Dyrekcję szkoły i internatu, 

b. zakłócad spokoju w sposób uporczywy i uciążliwy dla nauczycieli, wychowawców, 
pracowników administracji, koleżanek i kolegów, 

c. posiadad i/lub brad narkotyków, spożywad alkoholu oraz palid papierosów na terenie 
szkoły i internatu. 
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Zasady finansowania 

Uczestnikom projektu „Klasa BGŻ” Fundacja BGŻ pokrywa koszty:  

 zakwaterowania w internacie Szkoły, 

 całodziennego wyżywienia, 

 zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych, 

 składki na Radę Rodziców, 

 pobytu na obozie integracyjnym przed rozpoczęciem nauki w I klasie Liceum, 

Dodatkowo każdemu uczniowi objętemu projektem „Klasa BGŻ”, Bank zakłada konto osobiste dla 
młodzieży Maax, do którego dołączona jest karta płatnicza. Fundacja przekazuje na konta 
kieszonkowe w wysokości 100 zł / mies. w czasie trwania roku szkolnego. 

Zasady współpracy z rodzicami / opiekunami 

1. Rodzice lub opiekunowie ucznia objętego projektem przedstawiają do poufnej wiadomości 
Fundacji BGŻ i wykorzystania w procesie rekrutacji informacje dotyczące sytuacji socjalno-
bytowej wraz z wymaganymi dokumentami poświadczającymi zgodnośd danych ze stanem 
faktycznym. 

2. Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do informowania Fundacji BGŻ o znaczącej zmianie 
warunków socjalno-bytowych. W przypadku wzrostu dochodu do poziomu przekraczającego 
określone minimum, możliwe jest ustalenie zasad współfinansowania udziału dziecka 
w projekcie Klasa BGŻ. 

3. Fundacja BGŻ zapewnia sobie prawo do monitorowania sytuacji materialnej rodziców / 
opiekunów uczniów objętych projektem, np. poprzez okresową aktualizację danych. 

4. W uzasadnionych przypadkach Fundacja BGŻ zwróci się do rodziców lub opiekunów uczestnika 
projektu „Klasa BGŻ” o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących sytuacji socjalno-
bytowej. 

5. Fundacja BGŻ informuje rodziców / opiekunów o postępach w projekcie – wynikach w nauce, 
osiągnięciach w działalności pozalekcyjnej, społecznej, itp. 

6. Fundacja BGŻ na wniosek Dyrekcji szkoły lub internatu lub w innych uzasadnionych sytuacjach 
poinformuje rodziców lub opiekunów uczestnika projektu o pojawiających się trudnościach 
w nauce lub zachowaniu oraz innych sytuacjach wymagających wiedzy lub interwencji 
rodziców / opiekunów. 

Zasady monitorowania postępu w nauce 
i zaangażowania uczestników projektu 

1. Okresowej oceny postępu w nauce oraz sprawdzenia zaangażowania uczestników projektu 
w działalnośd pozaszkolną dokonuje Rada Projektu „Klasa BGŻ” na podstawie informacji 
przekazanej przez Dyrektorów szkół, w których prowadzony jest projekt. 

2. Na wniosek Rady Projektu Fundacja BGŻ może przyznad nagrody za szczególne osiągnięcia 
w nauce lub w innych obszarach pracy i aktywności uczniów – uczestników projektu. 

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrekcji szkoły / internatu lub Rady Projektu 
Fundacja BGŻ może podjąd kroki dyscyplinujące uczniów objętych projektem „Klasa BGŻ”, 
a w szczególności: 
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a. pozbawid kieszonkowego przez okres od jednego do trzech miesięcy bez możliwości 
wypłacenia środków w terminie późniejszym, 

b. wykluczyd z projektu, co związane jest z zaprzestaniem finansowania przez Fundację 
BGŻ. 

c. w sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach dopuszcza się możliwośd 
stosowania innych kar adekwatnych do popełnionego wykroczenia. 

O sytuacjach opisanych w pkt. 2 i 3 powyżej informowani będą rodzice / opiekunowie ucznia. 

Postanowienia koocowe 

1. Uczestnik projektu „Klasa BGŻ” zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania niniejszych 
zasad uczestnictwa. 

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Fundację BGŻ 
w porozumieniu z Rada Projektu oraz Dyrekcją szkoły / internatu. 

3. Fundacja BGŻ zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych zasad, o czym poinformuje na stronie 
internetowej Projektu (www.fundacja.bgz.pl) 

4. Aktualna treśd niniejszych zasad jest dostępna w Fundacji BGŻ oraz w szkołach, w których 
realizowany jest projekt „Klasa BGŻ” 

 

 

 

Wyrażam zgodę i zobowiązuję się     Przyjmujemy do wiadomości 
do przestrzegania zapisów zawartych     ZASADY UCZESTNICTWA 
w ZASADACH UCZESTNICTWA      W PROJEKCIE „KLASA BGŻ” 
W PROJEKCIE „KLASA BGŻ” 

 

 

……………………………………………      ……………………………………………………… 
(data i podpis ucznia)       (data i podpis rodzica / opiekuna) 
 

http://www.bgz.pl/

