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W odpowiedzi na Pana zapytaĺie złożone w dniu 8 sieľpnia 2019 r., dot. progĺamu
stypendialnego dla uzdolĺrionej młođzieży z rodzinĺiezamożnych uprzejmie wyjaśniam, co
następuje.

Uczniowie szkół pľowadzonych pĺzez Powiat Buski każdego ľoku uczesbriczą
w pľoiektach pn. Regionalny program stypendialny dl.a szczególnie uzdolnionych ucznimo szlcot

zawodoĺoych wojewódzťula śwĘtokrzyskiego oraz ŚwĘtokľzyski program sĘpendialny rcalizowa-
nych ze śľodków RPo WŚ 201'4,2020 w ľamach EFS - oś prioľytetowa 8. Rozwój edulucji
i akĘwne społecreńsťluo.

W I edycji w/w Pľogľamów w ľoku szkolĺrym 201"6/2017 udziałwzięłol2uczliów,
w ľoku 2017 /2018: 2']' uczlljLów, natomiast w roku 2018/2019: 43 osoby. Szczegółowe đane
m.in. w Ę spľawie prezentowane są w pľzeđkładanei każdego roku Rađzie Powiafu
lnformacji o stanie ośzoiaĘ.

Kolejna IV edycja w/w Programów (na rok szkolny 2019/2020) nie została jeszcze
foľmalĺnie ogłoszona (poiawiĘ sie jedynie medialĺre zapowieđzi w tej spľawie). Po przýęciu
ptzez Seimik Województwa Świętokrzyskiego stosownych uchwał otaz opublikowaniu
regulaminów pĺzyznawania w/w sýpendiów dyľektorzy szkőł prowadzonych ptzez
Powiat Buski ptzeprowadzą akĄę inÍormacyjną w tej sprawie skierowaną do uczniów. Do
pľogľamu stypendialĺrego zostaną zýoszeru ci uczniowie, któtzy bęđą się kwalifikować do
uzyskania pľzedmiotoÝvego stypendium í poczytĺą odpowiednie kroki celem ptzygoto-
wania stosownego wniosku. Należy iednak zaznaczyć, lż zgođlrie z đotychczasowymi
ľegulaminami przyznawania w/w sĘpendiów wnioskodawcami są ľođzice ucznia lub
petnolebri ĺczeÍl, zatem musi wystąpić zbieżność działań mięđzy szkołą, a uczniem (chęć
ucznia do przystąpienia do pÍogramu i ľealizowania warunków wymaganych đo
otľzymania i utrzymania w ciągu całego ľoku w/w sĘpendium).
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