
STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY 

 

 

 Stypendium za wyniki w nauce  

Warunki: 

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy na dzień klasyfikacji rocznej 

bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

1) uczęszczają do SP nr 24 w Rzeszowie, 

2) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej: 

a) 5,40 – w przypadku uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej, 

c) 5,20 – w przypadku uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, 

3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

4) wykazali się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności 

lokalnej. 

Stypendium Zdolny uczeń (PROGRAMSTYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA) 

Warunki: 

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. 

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, 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, 

3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, 
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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 

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. 


