
 
Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares 
 

1 z 1 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO WNIOSKU - STYPENDIUM ZDOLNY UCZEŃ 
 
I. Dane osobowe ucznia 

Imię  

Nazwisko  

PESEL 
 

           

 

II. Kryteria przyznania Stypendium Zdolny uczeń 

Średnia ocen z zajęć edukacyjnych  

Ocena zachowania  

Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych  

Szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym 
promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły 

Nie posiada / posiada
1 

III. Oświadczenie Wnioskodawcy 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w załączniku. 
 
 
 
 

 ...................................................                                                  ……………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 
POUCZENIE: 
 
Stypendium Zdolny uczeń może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: 
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, z wyjątkiem klas I – III szkoły podstawowej, szkoły policealnej oraz szkoły dla 
dorosłych. 
 
Do średniej ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wlicza się również roczne oceny z religii i etyki. Średnich ocen nie należy 
zaokrąglać, wpisujemy do dwóch miejsc po przecinku. 
 
W ramach Stypendium Zdolny uczeń uwzględniane są niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie 
szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust. 19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych:  
a) uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane 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 szkół lub  

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego. 
 
Do wniosku o przyznanie stypendium Zdolny uczeń dołącza się kserokopię arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów, 
o których mowa w Rozdziale VI załącznika do Uchwały Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. 
w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
dyrektora szkoły.  
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 Niewłaściwe skreślić 


