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Raport: Co słychać
w tyskiej oświacie?
Już za kilka dni
zabrzmi pierwszy
dzwonek.
Co przyniesie
nowy rok szkolny
tyskim uczniom,
przedszkolakom
i ich rodzicom?

We

wrześniu wielu uczniów
rozpocznie naukę
w świeżo wyremontowanych placówkach. Młodzież z III Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego będzie się uczyć w zupełnie nowej szkole. 15 sierpnia
zakończyły się tam prace remontowe, które trwały od maja 2011
roku. W tym okresie w szkole wykonano modernizację i termomodernizację.
Poza tym, w okresie wakacyjnym różnego rodzaju remonty zostały przeprowadzone w Szkołach
Podstawowych nr 2, 5, 8, 10, 11,
17, 23, 35, w Przedszkolach nr 10,
11, 12, 14, w Gimnazjach nr 1, 3, 11
oraz w I LO im. L. Kruczkowskiego
i II LO im. C.K. Norwida.

Prace trwają
Ponadto, w niektórych placówkach, zgodnie z harmonogramem, prace będą kontynuowane
również w roku szkolnym. Tutaj
do najważniejszych należy modernizacja i termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr 37, która potrwa do sierpnia 2013 roku.
Z kolei do listopada trwać będzie
adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowotworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.
Filaretów.
Warto dodać, że już wkrótce ruszy budowa placów zabaw
w ramach trzeciej edycji rządowego
programu „Radosna Szkoła”. I tak,
nowe place powstaną przy Szkołach
Podstawowych nr 9, 17 i 36.

Projekty unijne
– W nowym roku szkolnym
będziemy kontynuować realizację
dwóch projektów unijnych: „Szkoła
dla każdego” i „Mam zawód – mam
pracę w regionie” – mówi Dorota
Gnacik, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach. – Oczy-

czas do szkoły
3 września nowy rok
szkolny w publicznych
szkołach i przedszkolach
w Tychach rozpocznie
16439 uczniów (w tym
3077 przedszkolaków),
w ubiegłym roku było
ich 16836 (w tym 2990
przedszkolaków). Edukację w szkole podstawowej
rozpocznie 920 pierwszoklasistów, z czego 178 to
dzieci sześcioletnie.

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego będą uczyć się w zupełnie nowej szkole.

wiście, jeżeli tylko pojawi się taka
szansa, z pewnością będziemy się
starali pozyskać dodatkowe pieniądze z UE. Od 2006 roku udało
nam się zdobyć ponad 17 mln zł –
dodaje.

Szkoła dla każdego
Przypomnimy, głównym celem projektu „Szkoła dla każdego”
jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez indywidualizację procesu kształcenia w klasach
I-III w szkołach podstawowych. Jest
on skierowany do 1.940 uczniów
z 21 tyskich podstawówek. Zakłada dodatkowe indywidualne
i grupowe zajęcia specjalistyczne
ukierunkowane na zdiagnozowane dysfunkcje, bariery rozwojowe
jak i uzdolnienia uczniów, które pomogą wyrównać szanse edukacyjne dzieci. Ponadto szkoły zostaną
doposażone w niezbędne materiały
i pomoce dydaktyczne.
W ramach projektu przewidziane są m.in. następujące rodzaje zajęć: dla dzieci z trudnościami
w czytaniu i pisaniu, w matematyce, logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze czy zdolności
artystyczne, a także gimnastyka korekcyjna. Całkowity koszt projektu
to 1.445.529,94 zł.

Mam zawód
– mam pracę
Działania podejmowane
w ramach projektu „Mam zawód
– mam pracę w regionie” przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności i jakości kształcenia w szkołach
zawodowych. Dzięki realizacji pakietów wsparcia, które obejmować
będą m.in. kursy certyfikowane,
dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wizyty studyjne u pracodawców oraz
staże zawodowe, a także poprzez

doposażenie pracowni praktycznej
nauki zawodu i zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych,
znacząco wzrosną kompetencje
zawodowe uczniów na otwartym
rynku pracy. Ponadto projekt przyczyni się do nawiązania współpracy
z pracodawcami, którzy będą mogli aktywnie włączyć się w proces
kształcenia swoich późniejszych
pracowników. Całkowita wartość
tego przedsięwzięcia to 3.713.305,
98 zł.

Wyprawka szkolna
Do 2 listopada w sekretariacie szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało, można złożyć
wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na nowy rok
szkolny. Taka pomoc finansowa
przysługuje uczniom klas I-IV
szkoły podstawowej i uczniom
klas I szkół ponadgimnazjalnych,
pochodzącym z rodzin, w których dochód na członka rodziny
nie przekracza: dla uczniów klas
I szkoły podstawowej 504,00 zł
netto miesięcznie, a od 1 listopada
2012 r. 539,00 zł netto miesięcznie; dla uczniów klas II – IV oraz
I klas szkół ponadgimnazjalnych
351,00 zł netto miesięcznie, a od
1 października 2012 r. 456,00 zł
netto miesięcznie.
O dofinansowanie mogą się
starać również uczniowie (klas IIIV SP i klas I ponadgimnazjalnych)
u których występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie,
sieroctwo, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba,
przemoc, bezradność w sprawach
opiekuńczych, potrzeba ochrony
macierzyństwa, alkoholizm lub
narkomania. O tego typu pomoc
mogą też wnioskować dzieci i młodzież (za wyjątkiem klas I szkół
podstawowych) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosi: do 180
zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej; do 210 zł dla uczniów
klas IV szkoły podstawowej oraz

niepełnosprawnych uczniów klas
IV – VI; do 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum;
do 352 zł dla niepełnosprawnych
uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Dokumenty
Pomoc jest udzielana
na wniosek rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą
przedstawiciela ustawowego lub
rodziców zastępczych. Do wniosku, który dostępny jest w każdej tyskiej szkole, trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach
i zaświadczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
jeżeli uczeń takie posiada. Więcej informacji na www.mzo.ty-

chy.pl w zakładce „Sprawy do załatwienia”.

Wejdź na www
– Chciałabym zaprosić rodziców i uczniów do regularnego odwiedzania i czytania naszej strony internetowej www.
mzo.tychy.pl – zachęca dyrektor
Gnacik. Przez cały rok szkolny
zamieszczane są tam wszystkie
aktualności, wydarzenia, informacje mówiące o tym, co się
dzieje w tyskich placówkach
oświatowych. Zainteresowani
znajdą na stronie również wiadomości dotyczące przepisów
prawnych, dowiedzą się, jak
i gdzie załatwiać różnego rodzaju formalności.
– Na naszej stronie publikujemy także najświeższe informacje o naborach elektronicznych,
stypendiach i wykaz wszystkich

tyskich placówek oświatowych
publicznych i niepublicznych –
podsumowuje Dorota Gnacik.
Ewa Strzoda

warto wiedzieć
Uroczyste miejskie rozpoczęcie roku szkolnego
2012/2013 odbędzie się
w poniedziałek, 3 września, w Gimnazjum nr 11
im. Jana III Sobieskiego
(Tychy, al. Niepodległości 108) o godz. 8:30.

nowy kierunek
Od września w Zespole
Szkół Nr 2 w Tychach
uruchomiony zostanie
nowy kierunek – technik obsługi ruchu turystycznego.

uwaga
Do 2 listopada można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2012/2013”. Komu taka pomoc przysługuje i ile wyniesie? Więcej czytaj w artykule i na www.mzo.tychy.pl w zakładce „Sprawy
do załatwienia”.

