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Samorząd lokalny
nie ma obowiązku
posiadać strategii
dotyczącej oświaty.
Tychy są jednym
z nielicznych
miast, które już
po raz drugi
podjęły prace nad
uporządkowaniem
polityki oświatowej.
Pierwsza strategia
oświatowa Miasta
Tychy została
opracowana
na lata 2007- 2013.
Kolejną uchwałę,
na lata 2015–2020,
Rada Miasta Tychy
podjęła w czerwcu
tego roku.

A

utorami nowej strategii są dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych oraz pracownicy Miejskiego Zarządu Oświaty. Koordynatorem prac i osobą
odpowiedzialną za redakcję dokumentu była Dorota Gnacik,
dyrektor Miejskiego Zarządu
Oświaty w Tychach. Każda z tyskich szkół i placówek oświatowych, inaczej mówiąc: grona
nauczycielskie, rady rodziców,
samorządy uczniowskie, mieli
za zadanie określić trzy główne

arc

Czas kredy i tablicy
powoli mija
Projekty unijne
Miejski Zarząd Oświaty pozyskał z Unii Europejskiej ok. 20
mln zł. na realizację projektów
edukacyjnych dla uczniów: zajęć
wyrównawczych, kursów i szkoleń zawodowych. Dla nauczycieli
jest oferta różnorodnych szkoleń
i kursów dokształcających.

Wyniki egzaminów

Uczniowie chcą lekcji atrakcyjnych, ciekawie prowadzonych –
multimedialnych.

problemy, których rozwiązanie
mogłoby poprawić funkcjonowanie systemu oświaty.
W Tychach jest 81 szkół
i różnego typu placówek oświatowych. Wśród zatrudnionych
pedagogów największą grupę stanowią nauczyciele uczący w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych (1.031 etatów)
oraz szkół ponadgimnazjalnych
(354 etaty). Warto podkreślić,
że z roku na rok przybywa nauczycieli dyplomowanych, któ-

rzy stanowią dziś grupę ponad
60 proc. zatrudnionych.
W roku szkolnym 2014/2015
naukę w technikach wybrało 42,5
proc. młodych ludzi, a w zasadniczych szkołach zawodowych prawie 13 proc. W nadchodzącym
roku szkolnym na gimnazjalistów czeka więcej miejsc w technikach i szkołach zawodowych.
To potwierdza, że w Tychach pilnie śledzi się lokalny rynek pracy
i uwzględnia się szanse na pracę
w wybranym zawodzie.

Najlepszym sprawdzianem
nauczania w tyskich szkołach są
wyniki egzaminów. Jak się okazuje, uczniowie klas 6 szkół podstawowych mogą się pochwalić
wyższymi wynikami, niż średnia
na Śląsku i w całym kraju. Ten
wzrost poziomu nastąpił na przestrzeni ostatniej dekady. Podobnie
rzecz się ma z wynikami egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
W 2014 r. w Tychach maturę zdało
91 proc. uczniów przystępujących
do tego egzaminu, a tzw. średnia
zdawalność w kraju to 82 proc.,
a w naszym regionie 83 proc.

Co wynika ze strategii
Najlepszym podsumowaniem
poprzedniej strategii oświatowej
jest obraz tyskiego szkolnictwa,
w szerokim tego słowa znaczeniu.
Powstaje pytanie, na które próbą
odpowiedzi ma być właśnie uchwalony w czerwcu dokument: jak ten
poziom utrzymać, jak dalej rozwijać ofertę edukacyjną, na co położyć największy nacisk?
Nowa strategia jest wynikiem
pracy dyrektorów szkół i placówek

oświatowych. – Oczywiście każdy
z nich na coś innego kładł nacisk,
ale generalnie wszystkie pomysły
ogniskowały się wokół trzech zagadnień: sprawnego funkcjonowania systemu oświaty, kształcenia
zawodowego, jakości kształcenia
– mówi Daria Szczepańska, wiceprezydent Miasta Tychy, odpowiedzialna m.in. za oświatę.
– Szczególnie zależy nam na kształceniu zawodowym. Rzecz w tym,
by dostosować ofertę edukacyjną
do nowoczesnej gospodarki, być
na równi, a nawet krok do przodu.
Oświata zmienia się powoli, raczej
mamy tu do czynienia z ewolucją,
niż z rewolucją.
– Istotna jest współpraca szkół
z pracodawcami. Mamy tutaj z kim
rozmawiać i nie mam tu na myśli
tylko Strefy Ekonomicznej – dodaje
pani prezydent. – Chcemy wytyczyć sobie miejsca docelowe tak,
aby za 5 lat sprawdzić gdzie jesteśmy. Być może nie wszystko uda
się osiągnąć, ale musimy wiedzieć,
czego chcemy, jaki jest nasz cel.
– Wspomnę jeszcze o pozyskanych 20 mln na podniesienie
jakości i atrakcyjności kształcenia,

wytyczenie kierunku, poszerzenie
oferty edukacyjnej.
Uczniowie chcą lekcji atrakcyjnych, ciekawie prowadzonych.
Oczywiście kluczową sprawą są
tutaj multimedia, cyfryzacja. Czas
kredy i tablicy powoli mija. Matematyka, nasza pięta Achillesowa
też może być atrakcyjnie nauczana, ale dla uczniów nieradzących
sobie z tym przedmiotem przygotowaliśmy dodatkowe zajęcia.
Języki obce, to z kolei nasza broń
nr 1. Nasi uczniowie uzyskali najlepsze wyniki w regionie z języka
angielskiego. Nie zapominamy też
o przedszkolach. To tam rozpoczyna się nasza ścieżka edukacyjna,
początkowo przez przemyślane
gry, zabawę.
Zdaniem zastępcy prezydenta
nowa strategia jest kontynuacją tej
pierwszej z lat 2007–2013. Nie mogło być inaczej, skoro poprzednia
się sprawdziła i przyniosła dobry
efekt. – Wyniki egzaminów na tle
regionu i kraju to najlepszy chyba
dowód na to, że obraliśmy dobry
kierunek – podkreśla Daria Szczepańska.

Jan Mazurkiewicz

Wiodącym językiem obcym w tyskich szkołach jest język
angielski, którego uczy się 13.211 dzieci i młodzieży. W trzech
gimnazjach i jednym liceum ogólnokształcącym są klasy dwujęzyczne, do których uczęszcza 386 uczniów. W sumie w roku
szkolnym 2014/2015 w publicznych szkołach i przedszkolach
uczyło się 16.825 dzieci i młodzieży. Tyscy uczniowie szkół
podstawowych szczycą się najlepszym wynikiem egzaminu
z języka angielskiego w regionie.

Materiały prasowe Urzędu miasta

pomysł na siebie

Tychy Samorządem
Równych Szans
Miasto znalazło się w gronie
laureatów nagrody głównej
VII edycji ogólnopolskiego
konkursu Samorząd Równych Szans. Nagrodzony
projekt pt. „Pomysł na siebie – program rehabilitacji
społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej”, był realizowany w 2014 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „W Stronę Słońca”.

W

projekcie uczestniczyły 22 osoby, które brały udział w 50 godzinach zajęć
kulinarnych i zabiegach kosmetyczno-fryzjerskich. Uczestnicy
korzystali z usług gabinetów kosmetycznych, fryzjerów, dowiedzieli się jak pielęgnować twarz
i zapobiegać problemom dermatologicznym.
Powstał także film pt. „Warsztaty filmowe, czyli casting w szkole specjalnej”.

– Większość uczestników
tego programu nigdy wcześniej
nie była u kosmetyczki czy u fryzjera. Zawsze na pierwszym miejscu były inne, pilniejsze potrzeby
np. leki czy kosztowna rehabilitacja, a nie manicure czy pedicure.
Dzięki projektowi „Pomysł na siebie” pod okiem profesjonalistów
mieli okazję nauczyć się, jak o siebie zadbać, jak być atrakcyjnym.
Niektórzy przeszli prawdziwe metamorfozy, co dało im wiele rado-

ści i zwiększyło poczucie własnej
wartości – mówi Daria Szczepańska – zastępca prezydenta Tychów
ds. społecznych.
Do udziału w konkursie swoje projekty zgłosiło 77 samorządów. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława
Dudy – Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych wyłoniła 9 zwycięzców i przyznała 12
wyróżnień.

Jan Mazurkiewicz

W trakcie warsztatów można było skorzystać z zabiegów
kosmetycznych.

