
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/600/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 
 

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym 
uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku 
szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów 

zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 18 pkt 19a ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 
90t ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), Uchwały Nr XXIV/407/20 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego 
dla uczniów zdolnych uczęszczających do ponadpodstawowych szkół mających siedzibę 
na terenie województwa podkarpackiego, a także na podstawie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.) - Oś priorytetowa 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 względzie kreowanie polityki edukacyjnej regionu i dbałość o poziom 
wykształcenia obywateli, w tym wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia 
poziomu wykształcenia uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących 
kształcenie ogólne1, uchwala się zakres, formę, warunki i kryteria oraz tryb postępowania 
w sprawie o przyznanie stypendium i realizacji wsparcia stypendialnego w ramach projektu 
pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 
2021/2022, zwanego dalej „projektem”. 
 

§ 1 
Zakres wsparcia stypendialnego 

1. Dokonuje się wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
u uczniów, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, umiejętności posługiwania 
się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających 
do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, 
innowacyjność, przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, 
umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.  

2. Wsparciem stypendialnym obejmuje się uczniów pobierających naukę na terenie 
województwa podkarpackiego bez względu na miejsce zamieszkania, znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych 
prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, 
w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno-
przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla 
cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność 

                                                           
1 Przez szkoły ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne rozumie się trzy- i czteroletnie licea 

ogólnokształcące. 



rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 
krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, 
umiejętność pracy zespołowej. 

3. Wsparciem stypendialnym obejmuje się nie więcej niż 560 uczniów szkół 
ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne.  

4. W trakcie otrzymywania wsparcia stypendialnego uczeń podlega opiece dydaktycznej 
nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole 
lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc  
w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu 
stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.  
 

§ 2 
Forma wsparcia stypendialnego 

1. Ustala się formę wsparcia stypendialnego w postaci stypendium pieniężnego  
z przeznaczeniem na cele edukacyjne. 

2. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego na podstawie list 
rankingowych. 

3. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2021 r.  
do 30 czerwca 2022 r. 

4. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500,00 zł. 
 

§ 3 
Warunki i kryteria udzielania wsparcia stypendialnego 

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku 
o przyznanie stypendium zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w dokumentacji projektowej (ogłoszenie o naborze wniosków, 
Regulamin przyznawania stypendiów, itp.). 

2. Ustala się kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
prowadzących kształcenie ogólne – klasa I (załącznik nr 1 do uchwały). 

3. Ustala się kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
prowadzących kształcenie ogólne – klasy: II-III (załącznik nr 2 do uchwały). 

 
§ 4 

Tryb postępowania w sprawie o przyznanie stypendium i realizacji wsparcia 
stypendialnego w ramach projektu 

1. Wniosek o przyznanie stypendium należy przygotować zgodnie z zasadami 
określonymi przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ogłoszeniu o naborze 
wniosków.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 będzie m.in. zawierał opracowany Indywidualny Plan 
Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia 
szczególnie uzdolnionego, do realizacji w roku szkolnym 2021/2022. 

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

4. W przypadku niezrekrutowania wystarczającej liczby uczestników do projektu, Zarząd 
Województwa Podkarpackiego może ogłosić nabór uzupełniający.  

5. Formalno-merytoryczną ocenę wniosków o przyznanie stypendium przeprowadzają 
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.   

6. Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze odrębnej uchwały określi szczegółowe 
zasady dotyczące udzielania wsparcia stypendialnego, tryb i terminy postępowania, 
zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium, w tym również zasady postępowania 
w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez uczniów, którzy znaleźli się 



 

 

na listach rankingowych, na pozycjach granicznych do przyznania stypendium oraz 
zasady realizacji projektu. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 


