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1. Co to jest projekt „Klasa BGŻ”?
„Klasa BGŻ” to unikalny, realizowany od 2003 r., projekt, którego celem jest umożliwienie
nauki w renomowanych liceach uzdolnionym absolwentom gimnazjów pochodzących
z niezamożnych rodzin, mieszkający na wsi lub w małych miastach oraz w regionach
o niskim potencjale ekonomicznym i wysokim bezrobociu.
2. Kto jest odpowiedzialny za realizację projektu „Klasa BGŻ”?
Za realizację projektu odpowiedzialna jest Fundacja BGŻ.
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3. Czym zajmuje się Fundacja BGŻ?
Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania
publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. Działania mają
charakter inwestycji społecznych służących budowie społeczeństwa obywatelskiego
i potwierdzają pozycję Banku jako zaangażowanego partnera.
Fundacja została powołana w celu:
 prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej w tym
podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki,
kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu
edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju
intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z
różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych
ubóstwem,
 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku
bankowym i finansowym.
4. Od kiedy działa Fundacja BGŻ?
Została utworzona aktem notarialnym w dniu 29. maja 2006 r. i wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 11 lipca 2006 r.
5. Jakie korzyści przynosi projekt „Klasa BGŻ”?
Pozwala realizować zasadę solidarności z najsłabszymi i podnosić jakość życia społecznego
poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych. Promuje również wartości, jakimi kieruje się
Bank BGŻ tj.: przejrzystości, uczciwości i zaangażowania, które sprzyjają generowaniu
trwałych efektów społecznych zarówno dla uczestników, jak i partnerów projektu „Klasy
BGŻ”.
6. Od czego zależy wybór liceów, które uczestniczą w projekcie?
Fundacja BGŻ wybiera do realizacji projektu prestiżowe licea, zajmujące wysokie miejsca w
ogólnopolskich rankingach liceów, posiadające interesującą ofertę dydaktyczną oraz
zaangażowaną kadrę naukową.
Wybór liceum zależy od odpowiedniej regionalizacji - szkoły muszą gwarantować możliwość
rekrutacji z wybranych województw.
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Jedną z kwestii technicznych, która musi zostać spełniona przy wyborze liceum jest dostęp do
Internatu na terenie szkoły lub w jej najbliższym sąsiedztwie.
7. Jakie licea biorą udział w projekcie „Klasa BGŻ”?
 VII L.O. im Juliusza Słowackiego w Warszawie (od 2003 r.)
 XIV L.O. im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (od 2006 r.)
 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego
w Gdańsku (od 2007 r.) - Muzyczna „Klasa BGŻ”
 I L.O. im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (od 2008 r.)
 III L.O. im. Marynarki Wojennej w Gdyni (od 2009 r.)
8. W jakich województwach prowadzony jest obecnie nabór do „Klasy BGŻ”?
Do VII L.O. im. J. Słowackiego w Warszawie mogą aplikować uczniowie z województw:
 mazowieckiego
 łódzkiego
 podlaskiego
 lubelskiego
Do XIV L.O. im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu mogą aplikować uczniowie z
województw:
 dolnośląskiego
 opolskiego
 śląskiego
 lubuskiego
Do I L.O. im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie mogą aplikować uczniowie z
województw:
 małopolskiego
 podkarpackiego
 świętokrzyskiego
Do III L.O. im. Marynarki Wojennej w Gdyni mogą aplikować uczniowie z województw:
 pomorskiego
 warmińsko - mazurskiego
 kujawsko - pomorskiego
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Wyjątkiem jest nabór do muzycznej „Klasy BGŻ” w Gdańsku (Ogólnokształcącej Szkoły
I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego), gdzie o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci
gimnazjów z całego kraju.
9. Kto może się zgłosić do projektu „Klasa BGŻ”?
W projekcie „Klasa BGŻ” mogą uczestniczyć absolwenci gimnazjów, którzy spełniają
poniższe kryteria:
 uzyskali na I semestr w III klasie gimnazjum średnią wyników powyżej 5,0,
 pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty minimum
socjalnego, w roku bieżącym jest to 767, 87 zł
 mieszkają na wsiach lub w małych miastach, nie będących powiatami.
10. Jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji?
Kandydatów do projektu „Klasa BGŻ” zgłaszają macierzyste gimnazja. Ostateczną
decyzje podejmuje Komisja Kwalifikacyjna Fundacji BGŻ.
I etap rekrutacji:
Składanie dokumentów do Fundacji BGŻ (kwestionariusz ze strony www.bgz.pl oraz
załączniki: PIT, zaświadczenie z urzędu gminu właściwego dla miejsca zamieszkania
ucznia o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodach z gospodarstwa rolnego,
zaświadczenie lekarskie, dodatkowe zaświadczenia z innych instytucji) dostarczane przez
macierzyste gimnazja potencjalnych kandydatów projektu „Klasa BGŻ”.
Czas: do 21 marca 2009 r.
II etap rekrutacji:
Analiza wniosków i wstępna kwalifikacja kandydatów do projektu przez Komisję
Kwalifikacyjną w skład, której wchodzą: przedstawiciele Fundacji BGŻ oraz dyrekcji
liceów biorących udział w projekcie.
Fundacja BGŻ i Centrum Regionu powiadamiają dyrektorów gimnazjów, którzy
przesyłali dokumenty uczniów, o wstępnym wyborze kandydata. Zakwalifikowanym
uczniom przedstawiana jest ścieżka rekrutacyjna w systemie elektronicznym do
wybranego liceum. Następuje to po terminie złożenia egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną o tym
poinformowani przez dyrektorów swoich macierzystych gimnazjów.
Czas: pomiędzy złożeniem egzaminu gimnazjalnego a logowaniem do liceów
III etap rekrutacji:
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Logowanie do wybranych szkół.
Czas: przełom kwietnia i maja (zgodnie z obowiązującym harmonogramem
w województwie)
11. Czy kandydaci do „Klasy BGŻ” mają indywidualną ścieżkę logowania do liceów?
Nie. Muszą przejść pełną ścieżkę rekrutacji do szkoły średniej i spełnić wszystkie kryteria
przyjęcia jak inni absolwenci gimnazjów, którzy nie biorą udziału w procesie rekrutacji do
projektu „Klasa BGŻ”.
12. Ile osób skorzystało do tej pory z projektu „Klasa BGŻ”?
Projekt „Klasa BGŻ” z sukcesem ukończyło 78 uczniów. Obecnie w projekcie
uczestniczy 153 licealistów, w tym:
 76 osób w Warszawie
 51 osób we Wrocławiu
 19 osób w Krakowie
 7 osób w Gdańsku
13. Jakie są zasady uczestnictwa w projekcie „Klasa BGŻ”?
Szkoły zapewniają uczniom objętym projektem wszechstronne możliwości edukacji i
rozwoju. Uczniowie – poza programem nauczania, realizowanym w klasach o wybranych
profilach – maja możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych, pomocy dydaktycznych;
mogą rozwijać zainteresowania, wykorzystywać swoje zdolności i odkrywać nowe
talenty.
Uczestnicy projektu reprezentują szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Każdy biorący udział w projekcie „Klasa BGŻ”, tak jak inni uczniowie, przestrzega
również norm etycznych i zasad dobrego wychowania oraz stosuje się do zasad
regulaminu obowiązującego na terenie szkoły i internatu.
Szczegóły udziału w projekcie opisują ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„KLASA BGŻ”
14. Jakie świadczenia gwarantuje uczestnikom Fundacja BGŻ w ramach projektu
„Klasa BGŻ”?
Uczestnikom projektu „Klasa BGŻ” Fundacja BGŻ pokrywa koszty:
 zakwaterowania w internacie Szkoły,
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 całodziennego wyżywienia,
 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.

15. Na czym polega letnia praktyka bankowa?
Wszyscy uczestnicy projektu „Klasa BGŻ” po ukończeniu II klasy biorą udział w tzw.
letniej praktyce bankowej w oddziałach Banku BGŻ. Jest to wyjątkowa okazja
przybliżenia młodym ludziom zasad funkcjonowania instytucji finansowej oraz poznania
arkanów pracy bankowca w różnych działach banku.
Czas trwania praktyk to dziesięć dni roboczych.
16. W jaki sposób Fundacja BGŻ podtrzymuje relacje z absolwentami „Klasy
BGŻ”?
Decyzje o przyznawaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji BGŻ na wniosek Rady
Fundacji.
Stypendium w wysokości 380 zł przyznawane jest na okres I semestru roku
akademickiego w formie gotówkowej. Otrzymywanie stypendium może zostać
przedłużone na II semestr roku akademickiego w przypadku uzyskania przez studenta
wszystkich zaliczeń i złożenia wszystkich egzaminów objętych planem studiów.
Studenci, którzy ukończą I rok studiów ze średnią ocen minimum 4,0 mają możliwość
otrzymania nagrody od Fundacji BGŻ.
W celu uzyskania dalszych informacji: kliknij tu
http://www.bgz.pl/_itemserver/FundacjaBGZ/KlasaBGZ/regulamin_styp_pomostowe.pdf
lub http://www.bgz.pl/u235/navi/115889
17. Jak projekt „Klasa BGŻ” jest oceniany przez ekspertów?
Eksperci uznają projekt „Klasa BGŻ” za efektywną inwestycję w kapitał ludzki, która
pozwala wyłonić talenty i pokonać bariery materialne przy rozwoju edukacyjnym.
Wybrane nagrody w konkursach dla „Klasy BGŻ”:
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 2008 - tytuł „Dobroczyńcy Roku 2007” przyznany przez prestiżową
Akademię
społecznego

Rozwoju

Filantropii

zaangażowania

w

kategorii

„Strategiczne

firmy”.

Kapituła

wyróżniła

programy

Bank

BGŻ

za długofalowe zaangażowanie w projekty społeczno-edukacyjne.
 2007 - wyróżnienie w konkursie „Mocni wizerunkiem” - jurorzy docenili
projekt jako przykład godnej uznania realizacji działań na polu społecznym
oraz nowatorskie wykorzystanie metod i technik PR w kreowaniu wizerunku.
 2006 - nagroda główna w ogólnopolskim konkursie Złote Spinacze 2005 na
najlepsze kampanie PR w kategorii Corporate Social Responsibilities.
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