
Dyrekcja ZS Ropczyce informuje uczniów o zasadach przyznawania stypendium  

w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego przez 

Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski  

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

Zasady przyznawania stypendiów 

Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych: 

1. kryteria obowiązkowe: 

a. złożenie wniosku, 

b. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do 

szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, 

c. średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 na zakończenie 

poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014), 

d. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu  

o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014), 

e. dochód netto w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie 

stypendium, nie przekraczający  1.148,00 zł/osobę w  rodzinie ucznia/uczennicy 

(1.328,00 zł w przypadku niepełnosprawnych dzieci w rodzinie ucznia/uczennicy), 

natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium 

jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka 

niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie może przekraczać 1.328,00 zł. Dochód na jednego członka rodziny 

przekraczający odpowiednio podane kwoty uniemożliwia otrzymanie stypendium, 

f. opracowany IPR, 

g. co najmniej 37 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu 

zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 

2010/2011 i wcześniej) lub co najmniej 75% z zakresu matematyki lub co najmniej 75% 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły 

gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do 

egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013). 
 

2. kryteria dodatkowe: 

a. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, 

technicznych i zawodowych, (3 ostatnie lata nauki), 

b. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, 

technicznych i zawodowych (3 ostatnie lata nauki). 

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe oraz 

przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych. 

Osoby kwalifikujące się do stypendium powinny zgłaszać się w dolnym sekretariacie, celem 

przydzielenia im opiekuna. Zgłoszenie powinno zawierać : Imię i nazwisko, klasę, nr telefonu. 

Więcej informacji na stronie:  

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/poddziałanie 9.1.3 PO KL/Rok szkolny 

2014/2015 

 

OSOBY SPEŁNIAJĄCE WW. KRYTERIA ZGŁASZAJĄ SIĘ DO WYCHOWAWCÓW  

CELEM USTALENIA OPIEKUNA STYPENDYSTY. 


