Program Stypendialny Miasta Rzeszowa 2016 rok
Uchwała Nr XX/438/2015
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Stypendia Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce
Stypendia za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej
bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie
następujące kryteria:
• Posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
• Wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(wlicza się religię) 5,10 – w przypadku uczniów V Liceum Ogólnokształcącego,
5,40 w przypadku uczniów Gimnazjum Sportowego.
• Wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
• Nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w całym roku
szkolnym.
Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych wprowadzonych do szkolnych
planów nauczania.
Wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce dostępne będą
u pedagoga szkolnego i na stronie szkoły w zakładce stypendia 2016 (termin: marzec – kwiecień
2016 r.).
Wypełnione wnioski należy złożyć do pedagoga szkolnego w terminach:
• Klasy III LO do 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek).
• Klasy I i II LO do 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek).
• Wszystkie klasy GS do 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek).
Wniosek o przyznanie stypendium wymaga pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
Wniosek musi być dokładnie wypełniony (w przypadku pomyłek, skreśleń zostanie odrzucony
przez pracowników Oddziału Stypendiów).
Do wniosku dołącza się kserokopię arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów.
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Stypendia Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia 2016 rok.
Uchwała Nr XX/438/2015
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Stypendia za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji
rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełniają
łącznie następujące kryteria:
• Posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
• Wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
• Nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w całym roku
szkolnym.
• Uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a)
tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
b)
tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
c)
tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu, co najmniej
ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły (GIMNAZJADA,
LICEALIADA),
d)
stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił
się do promocji Gminy Miasto Rzeszów.
Wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce dostępne będą
u pedagoga szkolnego i na stronie szkoły w zakładce stypendia 2016 (termin: marzec – kwiecień
2016 r.).
Wypełnione wnioski należy złożyć do pedagoga szkolnego w terminach:
• Klasy III LO do 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek).
• Klasy I i II LO do 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek).
• Wszystkie klasy GS do 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek).
Wniosek o przyznanie stypendium wymaga pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
Wniosek musi być dokładnie wypełniony (w przypadku pomyłek, skreśleń zostanie odrzucony
przez pracowników Oddziału Stypendiów).
Do wniosku dołącza się zaświadczenie lub kserokopię dokumentów stwierdzających uzyskanie
osiągnięć (zaświadczenie lub kserokopia dokumentu musi być wystawiona imiennie na ucznia nie
drużynowo) oraz kserokopię arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów.
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Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn „Młody Inżynier”
Uchwała Nr XX/439/2015
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Stypendium dla „Młodego Inżyniera” może być przyznane uczniom:
1. Gimnazjum (klasy II i III) i liceum (klasy I, II i III).
2. Posiadającym zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa.
3. W wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane
stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania.
4. W roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie mieli
nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
5. W wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane
stypendium, uzyskali, co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych.
6. W wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane
stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy
uczęszczali na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć),
co najmniej: 4,50.
7. W wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane
stypendium, uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących
(matematyczno-przyrodniczych), co najmniej: 5,60 – w przypadku gimnazjum, 5,30 – w przypadku
liceum ogólnokształcącego.
8. Uzyskali z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, co najmniej ocenę dobrą.
9. Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych wprowadzonych do szkolnych
planów nauczania.
Średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych)
oblicza się: w przypadku gimnazjum oraz liceum – na podstawie ocen z trzech przedmiotów
wybranych spośród następujących:
a) matematyka,
b) fizyka,
c) biologia,
d) chemia,
e) informatyka,
f) geografia
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie Stypendium dla „Młodego inżyniera” będzie dostępny u pedagoga
szkolnego i na stronie internetowej szkoły w zakładce stypendia 2016.
2. Kserokopia arkusza ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione
przesłanki do przyznania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły) lub zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum dla uczniów klas I
szkoły ponadgimnazjalnej wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń
w poprzednim roku szkolnym według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,
Termin i sposób załatwienia
Wniosek oraz arkusz ocen potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
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należy składać w terminie od 1 do 10 września 2016 r. do pedagoga szkolnego.
W przypadku, gdy uczeń pobiera „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce” albo
„Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia” nie może ubiegać się o stypendium
w ramach niniejszego Programu.
Jednostka odpowiedzialna
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa - Oddział Stypendiów,
Miejsce złożenia dokumentów
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa - Oddział Stypendiów, ul. Partyzantów 10 a
(Gimnazjum Nr 10)
Inne informacje
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków
w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po
roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.
Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:
1. skreślenia ucznia z listy uczniów,
2. rezygnacji ucznia ze szkoły,
3. uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,
4. podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem,
5. wymeldowania z pobytu stałego w Rzeszowie,
6. złożenia w formie pisemnej przez pełnoletniego stypendystę lub rodzica (opiekuna prawnego)
niepełnoletniego stypendysty rezygnacji z pobierania stypendium,
7. zmiany miejsca zameldowania na zameldowanie poza Rzeszowem.
Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sytuacjach powodujących utratę prawa do
otrzymywania stypendium i pobierania stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi
w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna
prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania
stypendium na wskazany rachunek bankowy.
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Stypendia w zakresie twórczości artystycznej
Uchwała Nr XV/316/2015
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 września 2015 r.
Wnioski składane są przez:
 Szkoły.
 Instytucje kultury.
 Stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje
zadania z zakresu kultury i sztuki
Warunki przyznania:
1. Stałe zameldowanie na terenie Miasta Rzeszów.
2. Uczeń zajmuje się twórczością artystyczną, wyróżnia się talentem i swoimi osiągnięciami
promuje Miasto Rzeszów.
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Stypendia Sportowe
Uchwała Nr XX/440/2015
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 grudnia 2015 r.
O przyznanie stypendium wnioskuje Zarząd Klubu Sportowego.
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Stypendia Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce rok szkolny 2015/2016
Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 –
Liceum, 5,20 Gimnazjum;
2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania;
3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.
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