
UCHWAtA Nr LV/1302/2018 
RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 271utego 2018 r. 

zmieniajqca uchwat~ w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p6in. 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, stanowiqcym zatqcznik do Uchwaty 
Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu 
Stypendialnego Miasta Rzeszowa wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 

1) 	W rozdziale lust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Stypendium moze bye przyznane uczniom szk6t publicznych i niepublicznych 

o uprawnieniach szk6t publicznych, z wyjqtkiem szk6t dla dorostych ucz~szczajqcych 


do: 

1) klas IV - VIII szk6t podstawowych, 

2) gimnazj6w i klas dotychczasowych gimnazj6w, 

3) szk6t ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dajqcych mozliwose uzyskania 


swiadectwa dojrzatosci, 
4) szk6t artystycznych, z wyjqtkiem klas I - III og61noksztatcqcej szkoty muzycznej 

I stopnia oraz policealnej szkoty plastycznej." 

2) W Rozdziale II: 
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) uzyskali sredniq ocen z obowiqzkowych zaj~e edukacyjnych co najmniej: 
a) 5,70 - w przypadku uczni6w klas IV szkoty podstawowej i og61noksztatcqcej szkoty 

muzycznej I stopnia, 

b) 5,60 - w przypadku uczni6w klas V i VI szkoty podstawowej i og61noksztatcqcej 
szkoty muzycznej I stopnia, 

c) 	 5,40 - w przypadku uczni6w klas VII - VIII szkoty podstawowej, klas VII-VIII 
og61noksztatcqcej szkoty muzycznej Istopnia, klas II i III gimnazjum 
i dotychczasowych gimnazj6w, klas I - III og61noksztatcqcej szkoty muzycznej 

II stopnia oraz klas II-III og61noksztatcqcej szkoty sztuk pi~knych, 
d) 5,10 - w przypadku uczni6w szk6t ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

dajqcych mozliwose uzyskania swiadectwa dojrzatosci oraz klas IV - VI 
og61noksztatcqcej szkoty muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i klas IV - VI 
og61noksztatcqcej szkoty sztuk pi~knych." 

b) 	ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



,,2. Do sredniej ocen nie wlicza si~ dodatkowych zaj~c edukacyjnych, w kt6rych udziat 
uczni6w jest obowi'izkowy na podstawie przepis6w w sprawie ramowych plan6w 

nauczania." 

c) 	 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Uczniom, kt6rzy ucz~szczali na religi~ lub etyk~, do sredniej ocen wlicza si~ takie 

roczn'i ocen~ z tych zaj~c . W przypadku uczni6w ucz~szczaj'icych na zaj~cia z religii 
i etyki do sredniej ocen wlicza si~ koncowe oceny klasyfikacyjne z tych zaj~c." 

3) 	 W Rozdziale III ust. 1 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a) tytut laureata - organizowanego na podstawie Rozporz'idzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkurs6w, turniejow i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 
z p6Zn. zm.): 

- konkursu przedmiotowego na szczeblu wojew6dzkim i ponadwojew6dzkim, 
- olimpiady - tr6jstopniowych zawod6w 0 zasi~gu og6lnopolskim, 

konkursu, turnieju - tr6jstopniowych zawod6w 0 zasi~gu og61nopolskim 

obejmuj'icego problematyk~ zwi'izan'i z przygotowaniem do podj~cia pracy 

zawodowej 0 zasi~gu og6Inopolskim," 

4) W rozdziale IV: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. W przypadku uczniow ostatnich klas szkoty podstawowej, gimnazjum i klas 

dotychczasowych gimnazj6w oraz og6lnoksztatc'icej szkoty muzycznej I stopnia 
dyrektor szkoty, w kt6rej uczen kontynuuje nauk~, zobowi'izany jest do ztoienia 

zaswiadczenia 0 ucz~szczaniu ucznia do szkoty w terminie do 10 wrzesnia danego roku 

szkolnego." 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
,,7. W przypadku absolwent6w szk6t ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 

og6lnoksztatc'icej szkoty muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i og6lnoksztatc'icej 
szkoty sztuk pi~knych, wnioski 0 przyznanie stypendi6w naleiy sktadac po zakonczeniu 

rocznych zaj~c dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dtuiej nii do 31 maja danego 

roku." 

5) W rozdziale V ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Stypendium przyznaje si~ na okres od wrzesnla do czerwca roku szkolnego 

nast~puj'icego po roku, w kt6rym zostaty spetnione przestanki do jego uzyskania, 

z wyj'itkiem: 
1) 	absolwent6w szk6t ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz og6lnoksztatc'icej 

szkoty muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i og61noksztatqcej szkoty sztuk 
pi~knych, dla kt6rych stypendium przyznaje si~ i wyptaca w formie jednorazowego 
swiadczenia pieni~inego, 

2) 	uczni6w wymienionych w rozdz. V ust. 2 dla kt6rych stypendium przyznaje si~ od 
paidziernika do czerwca roku szkolnego po roku, w kt6rym zostaty spetnione przestanki 
do jego uzyskania, 

3) w przypadkach okreslonych w rozdziale IV ust. 12 stypendium przyznaje si~ na okres od 
stycznia do czerwca danego roku szkolnego." 



§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Przewodn iczClCY 

Rady Miasta Rzeszowa 

lJ.-.\)ec 
AndrzeADec 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z wejsciem w iycie znowelizowanych przepisow ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 
o systemie oswiaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe, zachodzi 
koniecznosc dostosowania zapisow uchwaty do ww. aktow prawnych. 

Ponadto, aktualne rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 
w sprawie szczegotowych warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniow 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. 


