
Stypendium Urzędu Miasta   

w zakresie twórczości artystycznej  
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie wyróżniający się osiągnięciami 

artystycznymi co najmniej o zasięgu regionalnym: 

-  w których udział wzięło  nie mniej niż 12 uczestników w przypadku 

konkursów indywidualnych oraz co najmniej 8 zespołów w przypadku 

konkursów zespołowych.    

- brane są pod uwagę osiągnięcia od 1 lipca roku poprzedzającego składanie 

wniosku do dnia 30 czerwca, potwierdzającymi stosownymi dokumentami: 

dyplomami, wynikami konkursów, protokołami, wyjaśnieniami o statusie 

festiwalu, konkursu, przesłuchań, (stwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Dyrektora Szkoły).   

-  we wniosku należy umieścić nie więcej niż 5 osiągnięć,  

Do wniosku należy dołączyć: 

 opinię nauczyciela przedmiotu głównego, ( podpisany przez 

wnioskodawcę i nauczyciela przedmiotu głównego) 

 szczegółowy plan pracy stypendysty w okresie pobierania stypendium (od 

stycznia do grudnia) zawierający- nazwy konkursów, wydarzeń  oraz ich 

przewidywany termin, ( podpisany przez wnioskodawcę i nauczyciela 

przedmiotu głównego) 

 zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych, ( ostatnia strona 

wniosku)  

 zaświadczenie, że jest uczniem ZSM nr 1 w Rzeszowie. (sekretariat 

szkoły)  

 dokumenty potwierdzające liczbę uczestników oraz zasięg konkursów, 

zawodów, przeglądów itp., wydane przez organizatora 

lub podmiot, w którym organizator jest zrzeszony lub wydruk tych 

dokumentów ze wskazaniem źródła, z którego zostały pobrane.”,  

 



Wnioski o stypendium: Załącznik do Uchwały Nr LXIV/1373/2022 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2022 r. (należy wypełnić komputerowo).  

 

Zasady i tryb przyznawania stypendium  

 

 Dyrektor Szkoły lub upoważniona osoba, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Rady Pedagogicznej składa wnioski do Wydziału Kultury, Sportu 

i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 Uczeń może być wezwany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM 

Rzeszowa do uzupełnienia bądź poprawienia informacji zawartych we 

wniosku lub w dodatkowej dokumentacji - w terminie do 14 dni. 

 Wnioski nie poprawione,  bądź   nie uzupełnione mimo wezwania 

pozostawione będą  bez rozpoznania. 

 O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna powołana przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie. 

 

 Kompletne wnioski składa NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU 

GŁÓWNEGO do Dyrektora szkoły przez sekretariat.  

  TERMIN:  

 Najszybciej po skompletowaniu wniosku nie później niż 31 lipca  

 

 

 

 


