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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU - STYPENDIUM PRIMUS 
 
I. Dane osobowe ucznia 

Imię  

Nazwisko  

PESEL 
 

           

 
 

II. Kryteria przyznania Stypendium Primus 

Wynik egzaminu ósmoklasisty 
na egzaminie końcowym 

Średnia wyników egzaminów z przedmiotów 
obowiązkowych  

% 

Wynik egzaminu maturzysty na 
egzaminie końcowym 

Średnia wyników egzaminów z  przedmiotów 
obowiązkowych na poziomie podstawowym  

% 

Średnia wyników egzaminów z przedmiotów na 
poziomie rozszerzonym  % 

III. Oświadczenie Wnioskodawcy 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w załączniku. 
 
 
 
 

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

 
POUCZENIE: 
 
Kryteria przyznania stypendium Primus reguluje Rozdział II 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 (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 
z 2019 r. poz. 1189 z późn. zm.). 
 
Stypendium Primus może być przyznane uczniowi będącemu absolwentem rzeszowskiej szkoły publicznej i niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej z wyjątkiem szkoły policealnej i dla dorosłych, który w danym roku szkolnym przystąpił do 
egzaminu końcowego danego etapu nauki i osiągnął wynik egzaminu; 
1) Ósmoklasisty – na poziomie co najmniej 95 %, liczonych jako średnia z przedmiotów obowiązkowych (rozdział II ust. 1 pkt 1 

załącznika do ww. uchwały), 
2) Maturalnego – na poziomie co najmniej 85 %, liczonych jako średnia z obowiązkowych przedmiotów na poziomie 

podstawowym oraz co najmniej 75 %, liczonych jako średnia z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (rozdział II ust. 1 
pkt 2 załącznika do ww. uchwały). 

 
Średnią z przedmiotów zdawanych na egzaminie końcowym wpisujemy do formularza bez zaokrągleń. 
 
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Primus, do wniosku dołącza się również: 
1) Ośmioklasista – kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzającego spełnienie 

kryteriów określonych w ww. uchwale, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, 
2) Maturzysta – kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego potwierdzającego spełnienie 

kryteriów określonych w ww. uchwale, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 


