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UCHWAŁA NR LV/1302/2018
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę 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 samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.)
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§ 1. W Programie Stypendialnym Miasta Rzeszowa, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/438/2015
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa
wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale I ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych uczęszczających do:
1) klas IV – VIII szkół podstawowych,
2) gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów,
3) szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa
dojrzałości,
4) szkół artystycznych, z wyjątkiem klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz
policealnej szkoły plastycznej.”;
2) W Rozdziale II:
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,70 – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia,
b) 5,60 – w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia,
c) 5,40 – w przypadku uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej, klas VII-VIII
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II i III gimnazjum
i dotychczasowych gimnazjów, klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
II stopnia oraz klas II – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
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d) 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz klas IV – VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i klas IV – VI
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych, w których udział uczniów jest
obowiązkowy na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę
z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza
się końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.”.
3) W Rozdziale III ust. 1 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) tytuł laureata - organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.):
- konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
- olimpiady - trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim,
- konkursu, turnieju – trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim - obejmującego
problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu
ogólnopolskim,”;
4) W rozdziale IV:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i klas dotychczasowych
gimnazjów oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia dyrektor szkoły, w której uczeń
kontynuuje naukę, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły
w terminie do 10 września danego roku szkolnego.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku
absolwentów
szkół
ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
oraz
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych, wnioski o przyznanie stypendiów należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.”.
5) W rozdziale V ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku,
w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem:
1) absolwentów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla których
stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego,
2) uczniów wymienionych w rozdz. V ust. 2 dla których stypendium przyznaje się od października do
czerwca roku szkolnego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania,
3) w przypadkach określonych w rozdziale IV ust. 12 stypendium przyznaje się na okres od stycznia do
czerwca danego roku szkolnego.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa

Andrzej Dec
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UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zachodzi konieczność dostosowania zapisów
uchwały do ww. aktów prawnych.
Ponadto, aktualne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych ustaliło nowe zasady wliczania oceny z religii i etyki do średniej ocen, co zostało uwzględnione
w treści niniejszej uchwały.

