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Ludomir Leszczyński
Radny Rady Powiatu
w Busku - Zdroju

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w ĺlniu 25 stycznia2019 r., clot. pľzygo-
towania szkół Powiafu Buskiego do przyjęcia poclwójnego naboľu (dwóch ľoczników)
kandydatów do klas pierwszych, upľzejmie wyjaśniam, co następuje.

Refoľma oświaĘ postawiła pľzec1 oľganami pľowaclzącymi wýątkowo tľucĺne
i kosztowne zacĺanie polegające na Zapewnieniu absolwentom szkół podstawowych (kl. VIIł
i gimnazjów (k1. III) możliwości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimna-
zjalnych' oznacza to wiele pľoblemów organizacyjnych i ďuży wyĺlatek finansowy (którego
najpľawclopoclobniej nie pokľyje subwencja oświatowa). Koszty przyjęcia poclwójnego
ľocznika kandydatów, nie ťylko w zakresie zatľuđnienia dodatkowej kadľy, ale przeđe
wszystkim w zakresie pľzygotowaria bazy ĺlydakťycznej, będą musiały w đużej części
pokľyć samoľządy lokalne.

W Powiecie Buskim działaniaprzygotowującebazę dydakĘczną do realizacjiwf w
zad,ania są podejmo\^/ane jĺż ođ 2015 r., ztea|izowane cĺoĘchczas inwestycje to m.in.:

budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących, modernizacja
Warsztatów Szkolĺrych ZespołuSzkôł Techniczno - InÍormatycznych, modeľnizaĄairozbu-
dowa bazy spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośro<ĺka Spoľtowego oÍaz I Liceum
ogólnokształcącego. Również wiele wcześniejszych inwestycji w infľastrukturę oświatową
bęĺlzie miało znaczenie w syfuacji, pľzeđ któľą obecne władze centľalne postawiły lokalne
samoľządy. obecnie planowane są kolejne cĺziałania zmieľzające clo cĺalszego dostosowy-
wania bazy ,Jo potrzeb uczniów i wychowanków'

Dyrektorzy szkół, we współptacy Z organem prowaĺIzącyrn, już we wľześniu 20L8 r.

podjęli działania zakończone oPľaco\^/aniem sťľategii naboľu uczĺtj.ów na ľok szkolny
2019/2020 zapewniające jak największej liczbie kandydatów możliwość kształcenia w szko-
łach Powiatu Buskiego. Stľategia została przygotowana u/ opaľciu o szczegíłowe darre

staĘsýczne pozyskane z Gmin oÍaz o analrizę obecnie posiadanego zaplecza clydaktycznego
i kaclľowego szkół pľowađzonychprzez Powiat Buski'

Zgoclnie z posiadanymi przez nas infoľmacjami |icz'ba dzieci urodzonych w Powie-
cie Buskim w ľoku 2003 wyniosła 674, a w 2004 - 620, co daje lączną.liczbę 1'294 osoby.
Z kolei liczba ucznićlw w kl. III gimnazjów fulrkcjolrującyclr w Powiecie Buskiln wyrrosi 645,

natomiast kl. VIII szkół poĺlstawowych: 651, co c1aje łączrrie 1Ż96 osőb' Pľzyjmując założerie,



@ffitffiffiĺnrynffiiltlnt

nWĚEFEffimE
#xŁmęt*ffi
wffiMm#ryeeffiryffil*&đp*W@ffiWtftffi*ffiffi&*W@effiffiM
* ffik @ ů gffi'* ilT-łT'TFů ĺrłdđ.E"đq!ffi m
t"ĘffiĘt ffi_ffi's & 1m4ł łqnełEÉ @ 5ffiffieu ffiryjďűffiEryď 'ffiwffiw@#,[Wľ@ ffiwruWffiffiMffiđw**fr

wffifr
ffiffiffiffi@WffiffiffiWffiWln trfuE$łe Éry"ffii@ffiń##ffiffitĹemm#Jffi

W
Ťo*łtuąpffiffi rffiW
rem 5ffimm ĘeE ib{ffi Łuüqnqft Ň EiMĹ *Ę * Ęĺryryryg*amĺ. rc* s$ffi* e ffi# m" fu i&r* ;ffi #n*nę u *ęfuĘÍ
ffi

We 'WwWW

iE

đ


