1. Stypendia szkolne (socjalne, gminne):
- uczniowie mieszkający w Rzeszowie pobierają wnioski u pedagogów
lub na stronie internetowej, wypełnione składają w Oddziale Stypendiów
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Wyspiańskiego 16a
do 15 września br. (351 zł netto na 1 członka rodziny).
- uczniowie mieszkający w innych gminach pobierają wnioski w swoich
urzędach gminnych i tam też składają wnioski do 15 września br.
O stypendia szkolne mogą ubiegać się uczniowie szkoły
ponadgimnazjalnej i policealnej po spełnieniu warunków określonych
regulaminem dot. stypendium szkolnego.
2. Uczniowie mogą tez ubiegać się o stypendium z Fundacji J.A.
Czechnickiego, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie
Fundacji Stypendialnej. Wypełnione wnioski składa się w Fundacji do
15 października br. Wnioski i regulamin dostępne są u pedagogów lub
na stronie internetowej www.fsczechnicki.res.pl
Adres fundacji: Rzeszów, ul. Grunwaldzka 34/1
tel. 17 85 28 791 – wtorek i czwartek
w godz. 1500 – 1900
3. Stypendium „Młody Inżynier” dla uczniów osiągających wysokie
oceny z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Szczegółowe
informacje znajdują się w regulaminie dotyczącym tego stypendium.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/mlody-inzynier.
Wypełnione wnioski składa się w terminie od 1 – 30 września br.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły.
W przypadku, gdy uczeń pobiera Stypendium Miasta Rzeszowa za
wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia nie może ubiegać się o
„Stypendium Młodego Inżyniera”.
4. Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce. Szczegółowe
informacje znajdują się w regulaminie dotyczącym tego stypendium na
stronie internetowej rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata wejść w zakładkę
stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Z wnioskiem o
przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły. Wypełnione wnioski

składa się w terminie do 31 maja br. dla absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych, a pozostali uczniowie do 15 lipca br.
5. Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dotyczącym tego
stypendium na stronie internetowej rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata
wejść w zakładkę stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły.
Wypełnione wnioski składa się w terminie do 31 maja br. dla
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a pozostali uczniowie
do 15 lipca br.
6. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi
danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy
tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej
najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co
najmniej dobre. Stypendium to nie jest przyznawane absolwentom
szkoły.
Szczegółowe informacje o stypendium znajdują się u pedagoga.
7. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznaje się uczniowi
uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne np. laureatowi
międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; uczniowi, który
uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
krajowym lub międzynarodowym.
Szczegółowe informacje o stypendium znajdują się w regulaminie
dostępnym u pedagoga.
8. Uczniowie, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej np. z powodu śmierci w rodzinie, choroby, kradzieży,
nieszczęśliwego wypadku, powodzi itp mogą ubiegać się
o jednorazową zapomogę w swoich Urzędach Gmin i w Fundacji
Czechnickiego.
Regulaminy stypendiów dostępne są u pedagoga szkolnego.

