
UCHWAŁA NR VI/109/2019
RADY MIASTA RZESZOWA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, wspierający szczególnie 
uzdolnionych uczniów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XX/438/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa z późn. zm. oraz Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XX/439/2015 
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier” z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4. 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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Załącznik do Uchwały Nr VI/109/2019 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 
 
Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares 
 
 
Rozdział I. Cele i formy realizacji Programu 
 
1. Tworzy się Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, zwany dalej 

„Programem”, wspierający szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na 
terenie Rzeszowa. 

2. Celem Programu jest: 
1) promować uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie ich i prowadzenie działań 

na rzecz podnoszenia wyników w nauce, w tym szczególnie w przedmiotach 
matematyczno-przyrodniczych, technicznych oraz zawodowych, 

2) zachęcać uczniów do uczestniczenia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
3) doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia 

własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej, 
4) propagować aktywność dzieci i młodzieży na rzecz innych, zwłaszcza w formie 

wolontariatu, 
5) wzmocnić motywację uczniów do wyboru szkolnictwa zawodowego, odgrywającego 

istotną rolę w rozwoju gospodarki zarówno lokalnej, jak i krajowej, 
6) wspierać uczniów odnoszących sukcesy artystyczne, w dziedzinie kultury i sztuki, 
7) zwiększyć szansę uczniów na kontynuowanie nauki na studiach wyższych, 
8) szczególnie gratyfikować uczniów osiągających wysokie wyniki z egzaminów: ośmioklasisty 

oraz maturalnego, 
9) zapewnić pomoc materialną uczniom wybitnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym. 

3. Jako formy realizacji Programu ustanawia się Stypendia: 
1) Primus dla: 

a) Ośmioklasisty, 
b) Maturzysty, 

2) Mistrz, 
3) Młody inżynier, 
4) Artysta, 
5) Zdolny uczeń. 

4. Program jest finansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów. 
 
Rozdział II. Stypendium Primus 
 
Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół 
publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z wyjątkiem szkół policealnych 
i dla dorosłych, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu 
nauki i osiągnęli wynik egzaminu: 

1) Ósmoklasisty – na poziomie co najmniej 95 %, liczonych jako średnia z przedmiotów 
obowiązkowych, 

2) Maturalnego – na poziomie co najmniej 85 %, liczonych jako średnia z 5 obowiązkowych 
przedmiotów na poziomie podstawowym oraz co najmniej 75 %, liczonych jako średnia 
z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 
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Rozdział III. Stypendium Mistrz 
 
Stypendia Mistrz mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy na dzień 
klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, 
spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 
2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
3) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym 

mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 
ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 
ósmoklasisty, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 
Rozdział IV. Stypendium Młody inżynier 
 
1. Stypendia Młody inżynier mogą być przyznane uczniom ponadpodstawowych szkół 

publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół 
policealnych oraz szkół dla dorosłych, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio 
poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące 
kryteria: 
1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 
2) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
3) nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 
4) uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych, 
5) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00, 
6) uzyskali średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-

przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych co najmniej 5,30, 
7) uzyskali co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wymienionych w ust. 2, wybranych do 

średniej ocen. 
2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 6, oblicza się: 

1) w przypadku liceum ogólnokształcącego – na podstawie oceny z matematyki oraz ocen 
z dwóch przedmiotów wybranych spośród następujących: 

a) biologia, 
b) chemia, 
c) fizyka, 
d) geografia, 
e) informatyka, 

2) w przypadku technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia – na podstawie oceny 
z matematyki oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych zarówno spośród 
wymienionych w ust. 2 pkt. 1, jak i zawodowych teoretycznych właściwych dla danego 
zawodu przewidzianych w szkolnych planach nauczania. 
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Rozdział V. Stypendium Artysta 
 
Stypendia Artysta mogą być przyznane uczniom szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych realizujących kształcenie ogólne, z wyjątkiem klas I – III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio 
poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące 
kryteria: 

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 
2) uzyskali średnią ocen ze wszystkich ogólnokształcących zajęć edukacyjnych co najmniej 

5,00 oraz: 
a) uzyskali średnią ocen z artystycznych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,60 – dotyczy klas 

IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  
b) uzyskali średnią ocen z artystycznych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 – 

w pozostałych przypadkach, 
3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, 
5) uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym 

promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust. 11 Załącznika Nr 1 
do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek 
artystycznych: 
a) udział w olimpiadach lub 
b) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Centrum Edukacji 

Artystycznej i kuratora oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim, lub 
c) osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia – co najmniej na szczeblu regionalnym, lub 
d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu albo 

na rzecz środowiska szkolnego. 
 
Rozdział VI. Stypendium Zdolny uczeń 
 
Stypendia Zdolny uczeń mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem klas 
I – III szkoły podstawowej, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, którzy na dzień klasyfikacji 
rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają 
łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 
2) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej: 

a) 5,80 – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej, 
b) 5,70 – w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, 
c) 5,60 – w przypadku uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, 
d) 5,30 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, 

3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, 
5) uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym 

promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust. 19 Załącznika 
Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 
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oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkół lub 

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo 
na rzecz środowiska szkolnego. 

 
Rozdział VII. Zasady i tryb przyznawania stypendiów 
 
1. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, składa do Prezydenta 

Miasta Rzeszowa wniosek o przyznanie stypendium, według wzoru określonego przez 
Prezydenta Miasta Rzeszowa.  

2. Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się: 
1) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Primus: 

a) Ośmioklasista – kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w rozdziale II 
pkt. 1, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, 

b) Maturzysta – kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
maturalnego potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w rozdziale II 
pkt. 2, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły; 

2) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Mistrz: 
a) kserokopię arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa 

w rozdziale III, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, 
b) kserokopię zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia 

z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły; 

3) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Młody inżynier – kserokopię 
arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w rozdziale IV 
ust. 1., stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły; w przypadku 
technikum, branżowej szkoły I i II stopnia – do wniosku dołącza się również wykaz 
przedmiotów realizowanych w kształceniu zawodowym teoretycznym; 

4) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Artysta – kserokopię arkusza ocen 
potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w rozdziale V, stwierdzoną za 
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły; 

5) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Zdolny uczeń – kserokopię arkusza 
ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w rozdziale VI, stwierdzoną 
za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły; 

6) w przypadku szkoły prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów dopuszcza się, zamiast 
arkusza ocen, dołączenie do wniosku zaświadczenia wygenerowanego z systemu 
dziennika elektronicznego. 

3. Wnioski o przyznanie stypendiów, kompletne oraz spełniające wymogi formalne, należy 
składać w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa. 

4. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych jednak nie później niż do 15 lipca danego roku, z wyjątkiem Stypendium 
Młody inżynier, którego nabór trwa od 15 do 30 września danego roku, z zastrzeżeniem ust. 5, 
ust. 6, ust. 11. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być 
złożony po upływie ustalonego terminu jednak nie później niż do 30 września danego roku, 
a w przypadku Stypendium Młody inżynier nie później niż do 20 października danego roku. 

Id: C4DF80C6-BEF9-4C7F-98DF-5B7E146B9A9D. Podpisany Strona 4



 
 

6. W przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia i liceum sztuk plastycznych, z wyłączeniem absolwentów ubiegających się 
o Stypendium Primus, wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jednak nie później niż do 31 maja danego roku. 

7. W ramach Programu w danym roku szkolnym można składać wnioski o jedną z form 
stypendiów wskazanych w rozdziałach III – VI oraz jednocześnie o Stypendium Primus. 

8. W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata 
konkursów, o których mowa w Rozdziale III pkt 3, przyznaje się Stypendium Mistrz 
w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu. 

9. Prezydent Miasta Rzeszowa przyznaje stypendium lub odmawia jego przyznania po 
zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną. 

10. Prezydent Miasta Rzeszowa powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej 
działania. 

11. W stosunku do uczniów, którzy w wyniku zmiany granic administracyjnych Rzeszowa spełniają 
kryteria określone w rozdziałach III – VI, dopuszcza się możliwość składania wniosków 
o przyznanie stypendium w terminie innym niż określony w ust. 4 oraz ust. 5, jednak nie 
później niż w ciągu miesiąca od daty zmiany granic. 

 
Rozdział VIII. Wypłata stypendiów 
 
1. Stypendium Primus przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. 

Wysokość świadczenia stanowi co najmniej piętnastokrotność miesięcznej kwoty określonej 
dla Stypendium Zdolny uczeń dla: 
1) uczniów klasy VII – w przypadku stypendium za wynik egzaminu ósmoklasisty, 
2) uczniów szkół ponadpodstawowych – w przypadku stypendium za wynik egzaminu 

maturalnego. 
2. Pozostałe stypendia przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego 

następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem: 
1) absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego 

świadczenia pieniężnego, 
2) przypadków określonych w rozdziale VII ust. 11, w których stypendium przyznaje się na okres 

od stycznia do czerwca danego roku szkolnego. 
3. Stypendium jest wypłacane miesięcznie w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) 
ucznia niepełnoletniego. 

4. Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku: 
1) zaprzestania przez ucznia uczęszczania do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów, 
2) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył obowiązujące 

normy zachowania, 
3) rezygnacji z pobierania stypendium złożonej pisemnie przez ucznia pełnoletniego lub 

rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego. 
5. Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie określone w ust. 4 pkt 1 i 2. 
W przypadku określonym w ust. 4 pkt 3 stypendium wstrzymuje się z dniem określonym 
w oświadczeniu o rezygnacji. 

6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) 
Prezydenta Miasta Rzeszowa o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 4 pkt 1 i 2. 
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7. Pełnoletni stypendysta lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest 
do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa 
o zmianach informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium (w szczególności: 
adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru rachunku bankowego oraz podjęcia 
przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem). 

8. Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o zaistniałych sytuacjach określonych 
w ust. 4 i pobieranie stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie 
będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) 
ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania 
stypendium na wskazany rachunek bankowy. 

9. Pełnoletni stypendysta, rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego akceptuje warunki 
określone w Programie poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia stanowiącego część 
wniosku. 

 
Rozdział IX. Przepisy przejściowe 
 
1. W roku szkolnym 2018/19 zapisy Programu dotyczące stypendiów dla: 

1) uczniów i absolwentów klas VIII szkół podstawowych – stosuje się do uczniów 
i absolwentów klas III gimnazjów oraz dotychczasowych gimnazjów, 

2) uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych – stosuje się do uczniów 
i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 

3) uczniów liceum sztuk plastycznych – stosuje się do uczniów i absolwentów liceum 
plastycznego. 

2. Do czasu zakończenia nauki przez uczniów wygaszanej ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych stosuje się do nich przepisy właściwe dla uczniów i absolwentów liceum sztuk 
plastycznych. 

 
Rozdział X. Postanowienia końcowe 
 
1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie pomocy w ramach Programu ustalana jest 

corocznie w budżecie gminy. 
2. Wysokość stypendiów określa zarządzeniem Prezydent Miasta Rzeszowa. 
3. Prezydent Miasta Rzeszowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, zawiadamia ucznia 

pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego o wysokości i okresie 
przyznania, odmowie przyznania oraz o utracie prawa do otrzymanego stypendium. 

4. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), rada gminy może podejmować uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów.

Podstawa ustawowa tworzenia regionalnych lub lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży przez jednostki samorządu terytorialnego określona została w art. 90t ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., Nr 1457 z późn. zm.).

Na mocy Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245), wspomniane programy obecnie
powinny być skierowane do dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu
terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.

W związku z nowelizacją przytoczonego przepisu art. 90t ust. 4 zachodzi potrzeba określenia na nowo
kręgu beneficjentów, do których będzie kierowana pomoc materialna o charakterze motywacyjnym, tj.
uczniów uczęszczających do szkół w Rzeszowie niezależnie od podsiadania zameldowania na terenie
Gminy Miasto Rzeszów.

Wykorzystując ponad 10-letnie istnienie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz dotychczasowe
kilkuletnie doświadczenie funkcjonowania Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier”,
jak również potrzebę dostosowania stypendiów do zmieniających się potrzeb edukacyjnych, przygotowano
nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Primus inter pares.

Program ów jest kierowany do zdecydowanie szerszej grupy odbiorców. O różne formy stypendiów będą
mogli się ubiegać uczniowie w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów,
osiągnięć, jak również typu szkoły. Nastąpiło większe zróżnicowanie form stypendiów, które uwzględniają
różne aspekty nieujęte w dotychczasowych programach.

Jednym z zasadniczych celów Programu Primus inter pares jest zwrócenie uwagi na obiektywne i
sprawdzalne kryteria oceny wiedzy uczniów – wyniki w egzaminach zewnętrznych oraz sukcesy uczniów w
konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Szczególnym wsparciem objęto uczniów zdających egzaminy: ośmioklasisty i maturalny oraz uzyskujących
tytuły laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Absolwenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki z
tych egzaminów, otrzymają Stypendium Primus, które stanowi co najmniej piętnastokrotność miesięcznej
kwoty określonej dla Stypendium Zdolny uczeń. Natomiast Stypendium Mistrz wyjątkowo docenia uczniów,
którzy w ciągu roku szkolnego kilkukrotnie zdobyli tytuł laureata olimpiady, konkursu, uprawniający do
zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z
danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nową formą pomocy jest Stypendium Artysta, skierowane wyłącznie do uczniów rzeszowskich szkół
artystycznych. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) wymienia
szkoły artystyczne jako osobny, obok szkół podstawowych i ponadpodstawowych, typ szkół. W związku z
powyższym przygotowane Stypendium Artysta uwzględnia zupełnie inny charakter i specyfikę nauczania w
tychże szkołach.

Pozostałymi stypendiami, będącymi pewnego rodzaju kontynuacją funkcjonujących dotychczas Programów
są: Stypendium Młody inżynier oraz Zdolny uczeń.
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