
Stypendium Artysta 

 

Warunki: 

 

Stypendia Artysta mogą być przyznane uczniom szkół artystycznych, publicznych 

i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych realizujących kształcenie ogólne, 

z wyjątkiem klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. 

 

Stypendia Artysta mogą być przyznane uczniom, 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 ze wszystkich ogólnokształcących zajęć edukacyjnych co najmniej 
5,00 oraz: 
a) uzyskali średnią ocen z artystycznych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,60 – 

dotyczy klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,  
b) uzyskali średnią ocen z artystycznych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 – 

w pozostałych przypadkach, 
3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, 

5) uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie 

szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust. 11 

Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych szkół i placówek artystycznych: 

a) udział w olimpiadach lub 

b) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Centrum Edukacji 

Artystycznej i kuratora oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim, lub 

c) osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia – co najmniej na szczeblu regionalnym, 

lub 

d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu 

albo na rzecz środowiska szkolnego. 

 

Wymagane dokumenty: 

 
 wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 4 do wniosku, 
 kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów ubiegania się 

o stypendium Artysta, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 

 

Inne informacje: 

 

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego 

następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, 

z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie 

jednorazowego świadczenia pieniężnego. 


