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Zgodnie z Zarządzeniem Nr VIII/235/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 

15 kwietnia 2019 r. 

 

1) Stypendium Mistrz dla uczniów z wyjątkiem absolwentów będzie przyznawane w 

następującej wysokości: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Stypendium Młody inżynier dla uczniów z wyjątkiem absolwentów będzie przyznawane 

w następującej wysokości: 

Szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2018/2019 

Miesięczna wysokość Stypendium 
Młody inżynier w 2019 r. (w zł) 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
 

150 

Liceum Ogólnokształcące 
 

200 

Technikum 
 

250 

 

3) Stypendium Artysta dla uczniów z wyjątkiem absolwentów będzie przyznawane                                            

w następującej wysokości: 

 

Szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2018/2019 

Miesięczna wysokość Stypendium 
Artysta w 2019 r. (w zł) 

Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 
(klasa IV-V) 
 

150 

Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 
(klasa VI- VII), ogólnokształcąca szkoła 
muzyczna II stopnia (klasa I – II), liceum sztuk 
plastycznych 
  

200 

Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia 
(klasa III-V), liceum sztuk plastycznych 

250 

 

Szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2018/2019 
 

Miesięczna wysokość Stypendium 
Mistrz w 2019 r. (w zł) 

Szkoła podstawowa (klasa IV-VII), 
ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 
(klasa IV-VII), ogólnokształcąca szkoła muzyczna 
II stopnia (klasa I- II) 

250 

Szkoła ponadpodstawowa, ogólnokształcąca 
szkoła muzyczna II stopnia (klasa III-V), liceum 
sztuk plastycznych 

400 
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4) Stypendium Zdolny uczeń dla uczniów z wyjątkiem absolwentów będzie przyznawane               

w następującej wysokości: 

 

Szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2018/2019 

Miesięczna wysokość 
Stypendium Zdolny uczeń                   
w 2019 r. (w zł) 

Szkoła podstawowa (klasa IV) 
  

100 

Szkoła podstawowa (klasa V – VII) 
 

150 

Szkoła ponadpodstawowa 
 

200 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr VIII/236/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 

15 kwietnia 2019 r.  

 

1) Stypendium Primus dla absolwentów szkół będzie przyznawane w następującej wysokości: 

  

Uczeń szkoły, który przystąpił do egzaminu 
końcowego danego etapu nauki w roku 
szkolnym 2018/2019 

Jednorazowa wysokość 
Stypendium Primus w 2019 r. (w 
zł) 

Ósmoklasista 
 

2700 

Maturzysta 
 

3600 

 

  2) Stypendium Mistrz dla absolwentów szkół będzie przyznawane w następującej wysokości: 

  

Szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2018/2019 
 

Jednorazowa wysokość 
stypendium Mistrz w 2019r. (w zł) 

Szkoła podstawowa, ogólnokształcąca szkoła 
muzyczna I stopnia 

2 000 

Szkoła ponadpodstawowa, ogólnokształcąca 
szkoła muzyczna II stopnia, liceum sztuk 
plastycznych 

 
3 200 
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 3) Stypendium Młody inżynier dla absolwentów szkół będzie przyznawane w następującej 

wysokości: 

  

Szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2018/2019 

Jednorazowa wysokość 
Stypendium Młody inżynier w 
2019 r. (w zł) 

Liceum Ogólnokształcące 
 

1 600 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
 

1 200 

Technikum 
 

2 000 

  

4) Stypendium Artysta dla absolwentów szkół będzie przyznawane w następującej wysokości: 

  

Szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2018/2019 

Jednorazowa wysokość 
Stypendium Artysta w 2019 r. (w 
zł) 
 

Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 
 

1 600 

Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia, 
liceum sztuk plastycznych 
 

2 000 

 

                                                                                                                              

 5) Stypendium Zdolny uczeń dla absolwentów szkół będzie przyznawane w następującej 

wysokości: 

 

Szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2018/2019 

Jednorazowa wysokość 
Stypendium Zdolny uczeń w 2019 
r. (w zł) 

Szkoła podstawowa 
 

1 200 

Szkoła ponadpodstawowa 
 

1 600 

 

 


