
UCHWAtA NR lV/1301/2018 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

zmieniajC}ca uchwat~ w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. "Mtody 

inzynier" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzC}dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z pOin. zm.) oraz art.90t ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z p6in. zm.). 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

§1 

W Programie Stypendialnym Miasta Rzeszowa pn. "Mtody Inzynier" stanowiC}cym zatC}cznik 

do Uchwaty Nr XX/439/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. "Mtody inzynier" wprowadza si~ nast~pujC}ce 

zmiany: 

1) 	 W rozdziale lust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Stypendium moze bye przyznane uczniom szk6t publicznych i niepublicznych 

o uprawnieniach szk6t publicznych, z wytC}czeniem szk6t dla dorostych: 


1) gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazj6w, 


2) liceum og6lnoksztatcC}cego i technikum, 


3) branzowej szkoty I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoty zawodowej, 


4) szk6t artystycznych: liceum plastyczne, og6lnoksztatcC}ca szkota sztuk pi~knych, 


og6lnoksztatcC}ca szkota muzyczna II stopnia (klasy II - VI)." 

2) 	 W rozdziale II: 

a) ust. 1 pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a) 5,60 - w przypadku gimnazj6w i klas dotychczasowych gimnazj6w, klas II i III 

og6lnoksztatcC}cej szkoty sztuk pi~knych i klas II i III og6lnoksztatcC}cej szkoty muzycznej 

Iistopnia," 

b) ust. 1 pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c) 5,00 - w przypadku technikum, branzowej szkoty I stopnia, klas dotychczasowej 

zasadniczej szkoty zawodowej oraz szk6t artystycznych: liceum plastycznego, 

og61noksztatqcej szkoty sztuk pi~knych (klasy IV - VI), og6lnoksztatcC}cej szkoty 

muzycznej II stopnia (klasy IV - VI)." 

c) ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 



/18) uzyskali co najmniej ocen~ dobrq z przedmiot6w wymienionych w ust. 4, 

wybranych do sredniej ocen./I 

d) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

/12. Do sredniej ocen nie wlicza si~ dodatkowych zaj~c edukacyjnych, w kt6rych udziat 

uczni6w jest obowiqzkowy na podstawie przepis6w w sprawie ramowych plan6w 

nauczania./I 

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

/13) Uczniom, kt6rzy ucz~szczali na religi~ lub etyk~, do sredniej ocen wlicza si~ takze 

rocznq ocen~ z tych zaj~c. W przypadku uczni6w ucz~szczajqcych na zaj~cia z religii 

i etyki do sredniej ocen wlicza si~ koncowe oceny klasyfikacyjne z tych zaj~c./I 

f) w ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Sredniq ocen, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 7, oblicz si~: 

1) w przypadku gimnazj6w i klas dotychczasowych gimnazj6w oraz liceum 

og61noksztatcqcego - na podstawie ocen z trzech przedmiot6w wybranych sposr6d 

nast~pujqcych: 

a) matematyka, 


b) fizyka, 


c) biologia, 


d) chemia, 


e) informatyka, 


f) geografia, 


2) w przypadku technikum, branzowej szkoty I stopnia oraz klas dotychczasowej 

zasadniczej szkoty zawodowej - na podstawie ocen z trzech przedmiot6w wybranych 

zar6wno sposr6d wymienionych w ust. 4 pkt 1, jak i zawodowych teoretycznych 

wtasciwych dla danego zawodu przewidzianych w szkolnych planach nauczania; 

warunkiem jest, aby co najmniej jeden z przedmiot6w byt og61noksztatcqcym, 

wybranym sposr6d wymienionych w ust. 4 pkt 1, 

3) w przypadku szk6t artystycznych - na podstawie ocen z trzech przedmiot6w 

wybranych zar6wno sposr6d wymienionych w ust. 4 pkt 1, jak i og61nozawodowych 

wtasciwych dla danego profilu ksztatcenia przewidzianych w szkolnych planach 

nauczania; warunkiem jest, aby co najmniej dwa przedmioty byty og61noksztatcqcymi, 

wybranymi sposr6d wymienionych w ust. 4 pkt 1./1 

3) W rozdziale III ust 2 otrzymuje brzmienie: 

/12. Do wniosku dotqcza si~, stwierdzonq za zgodnosc z oryginatem przez dyrektora 

szkoty, kserokopi~ arkusza ocen potwierdzajqcego spetnienie kryteri6w, 0 kt6rych mowa 

w rozdziale II ust. 1 pkt 2-7 oraz ust.2 lub zaswiadczenie oocenach uzyskanych 

will klasie gimnazjum, w III klasie dotychczasowych gimnazj6w dla uczni6w klas I liceum 

og61noksztatcqcego, technikum, branzowej szkoty Istopnia i liceum plastycznego 

wystawione przez dyrektora szkoty, do kt6rej ucz~szczat uczen w poprzednim roku 

szkolnym, wedtug wzoru okreslonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

W przypadku technikum, branzowej szkoty I stopnia oraz klas dotychczasowej 
zasadniczej szkoty zawodowej, do wniosku dotqcza si~ r6wniez wykaz przedmiot6w 
realizowanych w ksztatceniu zawodowym teoretycznym ./I 



§2 


Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 


§3 

Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym 

Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

PrzewodniczClcy 

Rady Miasta Rzeszowa 

LJ-; )ec 
. Andrze~ DeC 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z wejsciem w iycie znowelizowanych przepis6w ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 

o systemie oswiaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe, zachodzi 

koniecznosc dostosowania zapis6w uchwaty do ww. akt6w prawnych. 

Ponadto, aktualne rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

w sprawie szczeg6towych warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczni6w i stuchaczy w szkotach publicznych ustalito nowe zasady wliczania oceny z religii 

i etyki do sredniej ocen, co zostato uwzgl~dnione w tresci niniejszej uchwaty. 


