POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Najlepsi ze
stypendiami

22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z trzech
powiatów otrzymało sty
pendia Prezesa Rady Mini
strów podczas uroczystości,
jaka odbyła się 18 stycznia
we Włoszczowie. W tej gru
pie znalazło się dziewięcioro
uczniów z powiatu jędrze
jowskiego.
Uroczystość odbyła się w
Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Wło
szczowie. Uczestniczyli w
niej przedstawiciele samorzą
dów lokalnych z trzech po
wiatów, dyrektorzy szkół,
wychowawcy i rodzice
stypendystów.
W imieniu starosty ję
drzejowskiego Edmunda Ka
czmarka upominki stypen
dystom z naszego powiatu
wręczył naczelnik Wydziału
Edukacji Janusz Stankiewicz.
Tegoroczni stypendyści
Prezesa Rady Ministrów z
powiatu jędrzejowskiego to:

Paweł Borowski (LO w Małogoszczu), Agnieszka Chaczyk (LO w Wodzisławiu),
Rafał Cielebała (ZSP w
Sędziszowie), Dawid Karasek
(ZSP nr 1 w Jędrzejowie),
Adrianna Kowalska (ZSP nr
1 w Jędrzejowie), Milena
Kwiecień (LO w Sędziszo
wie), Anita Podsiadło (ZSP
nr 2 w Jędrzejowie), Magda
lena Rojek (ZS CKP w
Krzelowie), Mateusz Skow
ronek (I LO w Jędrzejowie).
Dyplomy poświadczające
otrzymanie stypendium ucz
niom z trzech powiatów: ję
drzejowskiego, koneckiego i
włoszczowskiego wręczyły
panie: Maria Szydłowska- dyrektor generalny Święto
krzyskiego Urzędu Woje
wódzkiego oraz Małgorzata ogłoszonym przez Minister
Muzoł - świętokrzyski kurator stwo Edukacji.
oświaty.
Stypendium Prezesa Rady
Jak mówiła Małgorzata Ministrów może być przyzna
Muzoł, bieżący rok szkolny ne uczniowi szkoły dla mło
to Rok Odkrywania Talen dzieży, której ukończenie utów, zgodnie Z programem możliwia uzyskanie świa

Stypendyści z powiatu jędrzejowskiego z przedstawicielami władz

dectwa dojrzałości.
Stypendium to przyznaje
się uczniowi, który otrzymał
promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyż
szą w danej szkole średnią
ocen lub wykazuje szczegól

ne uzdolnienia w co najmniej
jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując w niej najwyższe
wyniki, a w pozostałych
dziedzinach wiedzy wyniki
co najmniej dobre. Sty
pendium przyznaje Prezes

Rady Ministrów jednemu
uczniowi danej szkoły na
okres od września do czerwca
w danym roku szkolnym.
Wynosi ono 258 zł mie
sięcznie.
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