PROGRAMY STYPENDIALNE DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASY VIII I III
GIMNAZJUM

Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentó w szkó ł gimnazjalnych i
podstawowych do Programu stypendialnego „Klasa”.
Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów
kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na
jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do
12 kwietnia.
Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich
miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród
wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu
renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma
zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne
kieszonkowe na drobne wydatki.
Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę
podstawową (w zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia
ich ocen z pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów,
mieszkających w niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących z
rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł brutto. Aby zgłosić się do Programu
należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w
Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się pod linkiem:
https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/.
W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Fundacja BGŻ BNP Paribas
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa, Polska
www.bgzbnpparibas.pl/fundacja
--------------------------------------------------------------------------Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła dziewiątą rekrutację
do programu stypendialnego.
Program Stypendialny Horyzonty oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą
mieszkać w dużym mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenia. Umożliwiamy
stypendystom naukę w najciekawszych liceach i technikach w kraju, tworzymy
przestrzeń do rozwoju osobistego w szkole i poza szkołą.
Od 15 lutego do 31 marca kandydaci mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online na
naszej stronie internetowej, www.efc.edu.pl.
Nad stypendystami czuwa zespó ł Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy.
Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt

oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspó lnie spędzają letnie i
zimowe wakacje oraz biorą udział w warsztatach.
Stypendium to też wsparcie materialne na czas nauki w liceum czy technikum.
Pokrywamy koszty związane z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi,
zakupem podręcznikó w czy nauką języka. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji takich,
jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to ró wnież zobowiązanie ze strony
uczestnikó w programu do wspierania innych poprzez wspó lne organizowanie projektó w
społecznych czy choćby pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.
W przypadku pytań jesteśmy do Pań stwa dyspozycji.
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
ul. Mokotowska 63/60, 00-533 Warszawa
Tel. +48 606 770 955
E-mail: biuro@efc.edu.pl

