
 
 

STYPENDIA 2020/2021 

SZKOLNICTWO OGÓLNE 
 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

 

dla uczniów/uczennic szkół 

ponadpodstawowych prowadzących 

kształcenie ogólne – klasa I 

 

 

dla uczniów/uczennic szkół 

ponadpodstawowych prowadzących 

kształcenie ogólne – klasa II i III 

OBOWIĄZKOWE 

 

a) pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne, której 

siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego 

 

 

b) nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2020/2021 innego stypendium na cele edukacyjne, 

finansowanego ze środków unijnych, 

 

 

c) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,80 obliczona  

w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2019/2020, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, 

 

 

d) średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych lub matematycznych)* na poziomie nie niższym niż 5,00 

obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2019/2020, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, 

 

 

e) dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku 2019, 

nieprzekraczający 2,5-krotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), tj. kwoty 1685zł (2,5 x 

674 zł), natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące  

się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 

stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dochód rodziny w przeliczeniu na jednego 

członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1910 zł (2,5 x 764 zł). Zastrzega  

się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny 

z tego tytułu ustalony zostanie przez pomnożenie liczby hektarów przeliczeniowych 

znajdujących się w posiadaniu rodziny i wysokości przeciętnego dochodu z pracy  

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. ogłoszonego 

w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r.  

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018r. (2715,00 zł). 



 

f) osiągnięcie wymaganego wyniku  

z egzaminu ósmoklasisty, tj. co najmniej 

150% łącznie z matematyki i języka 

obcego z egzaminu ósmoklasisty 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej, tj. 2019/2020 

 

DODATKOWE 

 

a) szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, informatycznych i języków obcych (uzyskane w ciągu lat szkolnych 

2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 – wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach 

organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów  

i olimpiad ( Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.). 

 

 

b) inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

informatycznych i języków obcych (osiągnięcia uzyskane w ciągu lat szkolnych: 2018/2019 

i 2019/2020). 

 
 

* Do przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych zalicza się następujące 

przedmioty: matematyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia, zajęcia komputerowe, informatyka lub technologia 

informacyjna, języki obce lub odpowiedniki tych przedmiotów. 

 

Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica któr(y/a) spełni 

wszystkie kryteria obowiązkowe przyznawania stypendiów  

i przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych. 

 


