Stypendia
Primus:
 tylko dla maturzystów,

 średnia ocen na świadectwie maturalnym z 5 obowiązkowych
przedmiotów na poziomie podstawowym - 85%,

 co najmniej 75% średniej z dwóch przedmiotów na poziomie
rozszerzonym
Mistrz:


 dla uczniów uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miasta Rzeszów
w tym dla maturzystów,
 uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych
w wykazie, o którym mowa w artykule 44zzzw ust.1 ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty, które uprawniają do zwolnienia z
przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Młody Inżynier – może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji
rocznej spełniają łączne następujące kryteria:







 dla uczniów uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miasta Rzeszów
w tym dla maturzystów,
 w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny
z zachowania,
 brak godzin nieusprawiedliwionych,
 uzyskanie co najmniej dostatecznych ocen z zajęć edukacyjnych,
 uzyskanie średniej ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00,
 uzyskanie średniej ocen z 3 wybranych przedmiotów ogólnokształcących
(matematyczno-przyrodniczych), zawodowych lub ogólnozawodowych co
najmniej 5,30,
 uzyskanie co najmniej oceny dobrej z matematyki obowiązkowo i z 2
wybranych przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii,
informatyki, przedmiotów zawodowych teoretycznych

Zdolny uczeń:
  dla uczniów uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miasta Rzeszów,
  na dzień klasyfikacji rocznej uzyskanie średniej ocen 5,30,
  uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania,
 brak godzin nieusprawiedliwionych,

 uzyskanie szczególnych osiągnięć odnotowanych na świadectwie
szkolnym – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez Kuratora Oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły lub

 uzyskanie szczególnych osiągnięć w aktywności na rzecz innych ludzi,
zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych stypendiów znajdują
się
w
regulaminach
umieszczonych
na
stronie
Internetowej
rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata
Prezesa Rady Ministrów:


 stypendium dla uczniów klas 1-3 (nie jest przyznawane absolwentom
szkoły),
 dla ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazującego
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy uzyskując
wyniki co najmniej dobre

Ministra Edukacji Narodowej:



 stypendium dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne
np. laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat/finalista olimpiady
przedmiotowej/turnieju o zasięgu ogólnopolskim,
 uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym

Z Fundacji J.A. Czechnickiego:
 dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce (świadectwo
z wyróżnieniem),





 trudna sytuacja materialna rodziny (niskie dochody na jednego członka
rodziny),
 wnioski i regulamin przyznawania stypendium przez fundację znajdują się
na stronie Internetowej fsczechnicki.res.pl,
 wnioski składa się w Fundacji od 1 września do 15 października danego
roku szkolnego
Adres fundacji: Rzeszów, ul. Grunwaldzka 34/1
Tel. 17 85 28 791 – wtorek godz. 15:00 – 17:00

Szkolne (gminne):
  dla uczniów, u których dochód na członka rodziny nie przekracza 674 zł,
 uczniowie zameldowani w Rzeszowie pobierają wnioski ze strony

Internetowej rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata wejść w zakładkę stypendia
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia,

 uczniowie zameldowani poza Rzeszowem pobierają wnioski w swoich
Urzędach Gmin,

 wypełnione wnioski składa się w swoim urzędzie gminnym, zameldowani
w Rzeszowie w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Rzeszowa, ul. Langiewicza 15 (od 1 – 15 września bieżącego roku
szkolnego)

Zapomogi:



 uczniowie, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
np. z powodu śmierci w rodzinie, choroby, kradzieże, nieszczęśliwe
zdarzenie mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę w swoich urzędach
gmin, Fundacji Czechnickiego, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ZSE w
Rzeszowie,
 wnioski należy składać najpóźniej do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia

