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UCHWAŁA NR LV/1301/2018
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”
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 pn. „Młody Inżynier” stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XX/439/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu
Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier” 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 wyłączeniem szkół dla dorosłych:
1) gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazjów,
2) liceum ogólnokształcącego i technikum,
3) branżowej szkoły I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
4) szkół artystycznych: liceum plastyczne, ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, ogólnokształcąca
szkoła muzyczna II stopnia (klasy II - VI).”;
2) W rozdziale II:
a) ust. 1 pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) 5,60 – w przypadku gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, klas II i III
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klas II i III ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia,”,
b) ust. 1 pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) 5,00 – w przypadku technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkół artystycznych: liceum plastycznego,
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych (klasy IV – VI), ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia (klasy IV - VI).”,
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c) ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) uzyskali co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wymienionych w ust. 4, wybranych do średniej
ocen.”,
d) 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.”,
e) 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.”,
f) w ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 7, oblicz się:
1) w przypadku gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego – na
podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród następujących:
a) matematyka,
b) fizyka,
c) biologia,
d) chemia,
e) informatyka,
f) geografia,
2) w przypadku technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz klas dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych zarówno spośród wymienionych
w ust. 4 pkt 1, jak i zawodowych teoretycznych właściwych dla danego zawodu przewidzianych
w szkolnych planach nauczania; warunkiem jest, aby co najmniej jeden z przedmiotów był
ogólnokształcącym, wybranym spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1,
3) w przypadku szkół artystycznych – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych zarówno
spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1, jak i ogólnozawodowych właściwych dla danego profilu
kształcenia przewidzianych w szkolnych planach nauczania; warunkiem jest, aby co najmniej dwa
przedmioty były ogólnokształcącymi, wybranymi spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1.”.
3) W rozdziale III ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wniosku dołącza się, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
kserokopię arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w rozdziale II ust. 1
pkt 2-7 oraz ust. 2 lub zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum, w III klasie
dotychczasowych gimnazjów dla uczniów klas I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej
szkoły I stopnia i liceum plastycznego wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń
w poprzednim roku szkolnym, według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
W przypadku technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz klas dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej, do wniosku dołącza się również wykaz przedmiotów realizowanych w kształceniu
zawodowym teoretycznym.”.
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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.

