
Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/ Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje dwa projekty 
stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.: 

1.   „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok 
szkolny 2020/2021”- skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach 
ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce 
zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie 
przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, 
informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym 
zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 660 
uczniów i uczennic. 

2.   „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok 
szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych 
w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych 
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, bez względu na miejsce 
zamieszkania oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparciem 
stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 400 uczniów i uczennic (4-
i 5-letnie technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia). 

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 14 – 25 września 2020 r. 
W zasadach naboru wniosków wprowadzono kilka istotnych zmian, w porównaniu do 
poprzednich lat szkolnych. Do najważniejszych należy: 

 podniesienie kwoty dochodu uprawniającego do ubiegania się o 
stypendium. W latach poprzednich obowiązywały kwoty dochodu miesięcznego 
netto na jedną osobę w rodzinie do 1348 zł lub do 1528 zł, jeżeli w rodzinie jest 
dziecko niepełnosprawne. W bieżącym roku szkolnym dochód uprawniający do 
ubiegania się o stypendium wynosi odpowiednio: do 1685 zł lub do 1910 zł os./m-
c, 

 ograniczenie kryterium co najmniej 150% punktów z egzaminu ósmoklasisty do 
uczniów klas I liceum. Uczniowie klas II i III liceum nie muszą tego warunku 
spełniać. 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są na stronie internetowej 
projektów stypendialnych: www.podkarpackie.edu.pl. 
 

https://1lo.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2944:stypendium-dla-uczniów-szczególnie-uzdolnionych&catid=77&Itemid=101
http://www.podkarpackie.edu.pl/

