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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU - STYPENDIUM MISTRZ 
 

I. Dane osobowe ucznia 

Imię  

Nazwisko  

PESEL 
 

           

 

II. Kryteria przyznania Stypendium Mistrz 

Ocena zachowania  

Lp. Nazwa olimpiady/turnieju/konkursu
 

Uzyskany tytuł 
Data wystawienia 
zaświadczenia lub 

data zawodów 
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III. Oświadczenie Wnioskodawcy 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w załączniku. 
 
 
 

 ...................................................                                                              ……………………………………………………………. 
Miejscowość, data Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

POUCZENIE: 
 
Stypendium Mistrz może być przyznane uczniowi, którzy uzyskał tytuł laureata, finalisty olimpiady i turnieju 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. 

 
Do formularza należy wpisać osiągnięcia uzyskane w trakcie trwania bieżącego roku szkolnego. W przypadku zdobycia w danym roku 
szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata konkursów, o których mowa w Rozdziale III pkt 3 załącznika do Uchwały Nr VI/109/2019 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, 
przyznaje się Stypendium Mistrz w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu. 
 
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Mistrz, do wniosku dołącza się również: 
1) kserokopię arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w Rozdziale III ww. załącznika do Uchwały, 
2) kserokopię zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty z danego 

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


