
UCHWAŁA NR XXXIII/584/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 27 lutego 2017 r. 

 
 

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym 
uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących  

kształcenie ogólne w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Wsparcie 
stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018. 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) i art. 90t ust. 1 
i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 
z późn. zm.) oraz w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w 
regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne,  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

Mając na celu wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu 
wykształcenia uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne uchwala się zasady przyznawania wsparcia 
stypendialnego. 
 

§ 1 
 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje w ramach projektu stypendia 
w formie pieniężnej. 

2. Projekt jest skierowany do uczących się w szkołach gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół 
zawodowych, uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych lub matematyki. 

3. W ramach projektu planuje się przyznanie nie więcej niż 590 stypendiów 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących 
kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, na cele edukacyjne, 
w proporcjach 60% i 40% na korzyść szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2017 r. do 30 
czerwca 2018 r. 

5. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 400,00 zł brutto.  
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie może dokonać zmiany liczby oraz proporcji 
stypendiów, o których mowa w ust. 3. 

 
 
 



§ 2 
 

1. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne: 

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) nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium na cele 
edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych, 

d) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 
obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, 

e) średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na 
poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne 
z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
bez zaokrągleń, 

f) dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane 
będzie stypendium (tj. rok 2016), nieprzekraczający dwukrotności progu 
określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o 
świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), 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 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny 
przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia 
otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez 
rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony 
zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych 
znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2015 r., 

g) osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub 
egzaminu gimnazjalnego: 

 co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego ze sprawdzianu 
na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół 
gimnazjalnych),  

 co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego 
nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, 
albo co najmniej 150% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub 



rozszerzonym (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),   
h) opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. 

zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie 
uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2017/2018, 

2) kryteria dodatkowe: 
a) szczególne osiągnięcia edukacyjne1 w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki, 
b) inne osiągnięcia edukacyjne2 w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych lub matematyki. 
2. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria zapisane  

w ust.1 pkt 1 oraz przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w ust.1 pkt 2. 
3. W przypadku równej liczby punktów z oceny merytorycznej o miejscu na Liście 

rankingowej wniosków decydować będzie liczba punktów otrzymanych 
w poszczególnych kryteriach według następującej kolejności: 
a) kryterium 1 - średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie 

niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego 
roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, 

b) kryterium 2 - średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy 
przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub 
matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu 
o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, 

c) kryterium 3 - osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego 
lub egzaminu gimnazjalnego, 

d) kryterium 4 - opracowany Indywidualny Plan Rozwoju, 
e) kryterium 5 - szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki, 
f) kryterium 6 - inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki. 
4. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie 

stypendium przez Wnioskodawcę - dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń 
lub innego pracownika tej szkoły wyznaczonego przez dyrektora do wystąpienia 
w roli Wnioskodawcy. 

5. Wniosek należy przygotować na podstawie aplikacji dostępnej poprzez stronę 
internetową, której adres zostanie podany w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

6. Nabór wniosków o przyznanie stypendium ogłasza Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze odrębnej uchwały. 

7. Nabór wniosków o przyznanie stypendium przeprowadzony zostanie w dwóch 
terminach. 

8. W trakcie otrzymywania stypendium uczeń podlega opiece dydaktycznej 
nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego 

                                            
1
 Szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki – uzyskane w 

ciągu trzech lat szkolnych – bezpośrednio poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium – wysokie  wyniki w konkursach, 
olimpiadach i turniejach z ww. przedmiotów, organizowanych 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 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), 
a w szczególności: 

 uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju; 

 uczestnictwo, odpowiednio, w II i III stopniu konkursu, olimpiady lub turnieju.  

2 Inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, lub matematyki - osiągnięcia 

edukacyjne ucznia za ostatnie 3 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium w zakresie ww. przedmiotów.  

 

 



w szkole ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak 
najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia lub słuchacza w wykorzystaniu 
stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

9. Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze odrębnej Uchwały. 

10. Spośród zgłoszonych wniosków, po uprzedniej ocenie formalnej i merytorycznej 
tworzona jest lista rankingowa. 

11. Decyzja dotycząca przyznania bądź nieprzyznania stypendium podejmowana 
jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

12. Szczegółowe warunki udzielania wsparcia stypendialnego oraz tryb i terminy 
postępowania określi Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu 
(dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących 
kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) – uczestników projektu)  
realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki 
i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne, zatwierdzony 
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze odrębnej 
Uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 



 


