POZNAJ HISTORIĘ NASZYCH
ABSOLWENTÓW:

Bartek

Mariola
Pilot śmigłowca (matura 2007).
Absolwentka Wyższej Szkoły Sił Powietrznych
w Dęblinie, od dziecka marzyła o lataniu.
Obecnie pracuje jako wojskowy pilot śmigłowca

Student III roku produkcji filmowej w Łodzi

Mi-2 w 49 Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.

(matura 2015). Już w liceum rozpoczął przygodę

W wolnych chwilach uprawia sporty

z filmem. Program stypendialny Klasa pomógł

ekstremalne, m.in. snowboard i kitesurfing.

mu w rozwijaniu tej największej pasji.
Obecnie studiuje na PWSFTviT w Łodzi.
Poznał wielu aktorów i reżyserów.
Dyplom reżyserski, przy którym pracował,
właśnie rozpoczął drogę po festiwalach w Polsce

ŻYCIE NIE ODMIENIA
SIĘ PRZEZ PRZYPADEK
PROGRAM STYPENDIALNY KLASA

i na świecie.

Dołącz do ogólnopolskiego programu stypendialnego
Klasa, który od 19 lat wspiera zdolną młodzież
z mniejszych miejscowości, dając jej finansowe
wsparcie i możliwość nauki w wiodących liceach
partnerskich. Działaj!
Bo życie nie odmienia się przez przypadek!
Aplikuj na bnpparibas.pl/fundacja
Działania w ramach programu są wkładem
Banku BNP Paribas w realizację następujących
Celów Zrównoważonego Rozwoju:
Dobra Jakość Edukacji i Mniej Nierówności

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2021 roku.
Aplikuj na bnpparibas.pl/fundacja.

PROGRAM KLASA
OBEJMUJE:

Wypełnij formularz aplikacyjny, który znajdziesz na
www.bnpparibas.pl/fundacja

Czeka

50

 pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum
Uczestnik programu ma zapewniony internat,
wyżywienie, podręczniki, kieszonkowe, wycieczki
szkolne, wyjścia kulturalne, stałą opiekę wychowawcy

miejsc

i pedagogów
 
udział w integracyjnym obozie językowym

GDYNIA

SZCZECIN

WROCŁAW

 
udział w obozie wakacyjnym
 
s typendium finansowe na I roku studiów

KLASA TO TEŻ:
 
wsparcie działań wolontariackich
 
dostęp do nagród stypendialnych
 
d alszy rozwój w ramach Stowarzyszenia

MOŻESZ APLIKOWAĆ,
GDY SPEŁNIASZ
PONIŻSZE WARUNKI:

Absolwentów Programu Klasa

 kończysz szkołę podstawową
 twoja średnia ocen po I semestrze 8 klasy to
minimum 4,5 i/lub jesteś laureatem/finalistą
olimpiady, konkursu przedmiotowego i/lub masz inne
osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne
 mieszkasz w miejscowości do 100 tys. mieszkańców
 dochód w rodzinie nie przekracza 1200 zł na osobę
 jesteś zmotywowany i angażujesz się społecznie
 otrzymasz rekomendację od wychowawcy lub
dyrektora swojej szkoły podstawowej

KRAKÓW

Rekrutacja trwa do
15 kwietnia 2021 roku

MOŻESZ APLIKOWAĆ
DO 1 Z 5 SZKÓŁ
PARTNERSKICH:

WARSZAWA

DLACZEGO PROGRAM
STYPENDIALNY KLASA?
 
d ziała już od 19 lat

 
VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

 
800 stypendystów z 350 miejscowości z całej Polski

 
XIV LO im Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

 
24 mln zł zainwestowane w program
przez Bank BNP Paribas

 
I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
 
d alszy rozwój w ramach Stowarzyszenia Absolwentów
 
III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 
XIII LO w Szczecinie

Programu Klasa

