Stypendium Młody inżynier

Warunki:
Stypendia Młody inżynier mogą być przyznane uczniom ponadpodstawowych szkół
publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół
policealnych oraz szkół dla dorosłych.
Stypendia Młody inżynier mogą być przyznane uczniom, 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 rozdziale IV ust. 2
Uchwały Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. , wybranych
do średniej ocen.
Średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych 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 Uchwały, jak i zawodowych teoretycznych właściwych dla
danego zawodu przewidzianych w szkolnych planach nauczania.
Wymagane dokumenty:
 wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 3 do wniosku
 arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do
przyznania stypendium, potwierdzony 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.

Inne informacje:
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego
następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania,
z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie
jednorazowego świadczenia pieniężnego.

