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Witaj szkoło!
wana zapewnić bezpłatny transport i opiekę lub zwrot kosztów
przejazdu środkami komunikacji publicznej. Do tej pory rodzice uczniów, którzy nie spełniali
tych kryteriów, ponosili wysokie
koszty dojazdu dzieci do szkół.
Teraz po przeliczeniu kosztów
zaoszczędzą nawet (w stosunku
do biletów miesięcznych) 150 zł
w roku szkolnym.
Bilet szkolny o symbolu „SZP”
jest ważny wyłącznie po ostemplowaniu na rewersie pieczątką
szkoły, do której uczęszcza uczeń
oraz po wpisaniu danych personalnych.

Dzisiaj, 1 września,
pierwszy dzwonek
zabrzmi dla ponad
15 tysięcy tyskich
uczniów. Jak będzie
wyglądał nowy rok
szkolny?

U

roczysta, miejska inauguracja roku szkolnego
2015/2016 odbędzie się
w Szkole Podstawowej
nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach. Będzie to inauguracja wyjątkowa, bo połączona z wydarzeniem ważnym dla szkoły i dla całej
dzielnicy. Po oficjalnym rozpoczęciu nowego roku, nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary
II wojny światowej, umieszczonej
przy głównym wejściu do szkoły. Tablicę wraz z jej elementami
rzeźbiarskimi wykonał znany tyski
artysta Tomasz Wenklar. W programie uroczystości zaplanowano
również rekonstrukcję walk o Żwaków z dnia 2 września 1939 roku.

Autobusy od września

W liczbach
Od 1 września w 22 tyskich
szkołach podstawowych będzie
uczyć się ok. 7600 uczniów, z czego niespełna 1900 rozpocznie naukę w klasach pierwszych. W 13
tyskich gimnazjach naukę rozpocznie ok. 3000 osób, w tym 1036
to uczniowie klas pierwszych.
W szkołach ponadgimnazjalnych uczyć się będzie w tym roku
ok. 4400 osób, w tym: w 6 technikach – ponad 2100 uczniów (440
w klasach pierwszych); w 4 liceach – blisko 1700 uczniów (w tym
ponad 400 w klasach pierwszych);
a w 5 szkołach zawodowych –
ok. 550 uczniów (w tym ponad
160 pierwszoklasistów).
Warto wspomnieć że naukę
w przedszkolach publicznych
rozpocznie blisko 3000 dzieci,
z czego 2742 przedszkolaków będzie uczęszczało do przedszkoli,
a pozostałe dzieci do oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych
w podstawówkach.

Darmowe podręczniki
Dobre wiadomości mamy
dla rodziców. – Nowością w roku
2015/2016 jest wprowadzenie
darmowych podręczników dla
uczniów klas I-II i IV szkół podstawowych oraz dla uczniów klas

Dzisiaj pierwszy dzwonek zadzwoni dla ponad 15 tysięcy tyskich uczniów.

I gimnazjów – mówi Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach. – Jak informuje Ministerstwo Edukacji
Narodowej jedyne koszty, jakie
mają ponieść rodzice, wynikać
będą z zakupu podręczników
do przedmiotów nieobowiązkowych, np. do religii – dodaje.
Uwaga! Od roku szkolnego
2017/2018 darmowe podręczniki
będą dostępne już dla wszystkich
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.

Zmiany w stypendiach
szkolnych
To jeszcze nie koniec nowości. – Zmianie ulegną również stypendia szkolne. Od 1 października
ulegnie zwiększeniu miesięczna
wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium
szkolne z 456 zł do 514 zł – wyjaśnia dyrektor Gnacik. – Osoby,
których dochód przekracza kryterium obowiązujące do końca
września, tj. 456 zł, a nie przekracza 514 zł, zobowiązane są również złożyć wniosek o przyznanie

stypendium szkolnego w dniach
od 2 – 15 września w godz. 7:30 –
14:30 – tłumaczy.

Unijne projekty
W kolejnych miesiącach
w tyskich placówkach oświatowych kontynuowane będą dwa
projekty unijne. Przypomnijmy,
chodzi o projekt m.in. na doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych i językowych. – Na dokończenie realizacji tego projektu
mamy czas do listopada. Myślę,
że październik będzie takim miesiącem, w którym do naszych szkół
trafi sporo nowego sprzętu – mówi
Dorota Gnacik. – Lada dzień będziemy ogłaszać przetargi na zakup
nowego sprzętu – dodaje.
Ponadto w trzech tyskich liceach (I, II i III) kontynuowany
będzie do listopada projekt „Wiedza Twoim sukcesem”. Przypomnijmy, jego wartość to 507. 334
zł, z czego 76.100 zł to wkład własny. Reszta pieniędzy pochodzi
z kasy unijnej. W ramach projektu
organizowane są zajęcia dodatkowe o różnej tematyce, m.in. zajęcia rozwijające zdolności ma-

tematyczno-przyrodnicze oraz
językowe i poszerzające zainteresowania technologią ICT. Poza
tym, uczniowie mogą korzystać
z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: matematycznych i językowych, a także z zajęć doradztwa
zawodowego, lekcji językowych
z native speakerem i nauki z ratownictwa medycznego.
– W ramach projektu organizowane są także spotkania naukowe, językowe oraz wyjazdy
na konkursy. W szkołach uczestniczących w projekcie powstają
również Szkolne Centra Karier
– wyjaśnia dyrektor MZO.
Warto dodać, że MZO z funduszy unijnych pozyskało dotąd
łącznie już ponad 20 mln zł. –
To dobry wynik, ale oczywiście
nie zamierzamy na tym poprzestać. Dalej będziemy wykorzystywać każdą okazję na zdobywanie dodatkowych środków
finansowych dla naszych placówek oświatowych. W tej chwili
czekamy na rozpatrzenie wniosku
o dofinansowanie trzech kolejnych projektów – przyznaje Dorota Gancik.

Bilet szkolny
Przypominamy uczniom
szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodzicom,
że od maja, zgodnie z nową „Taryfą przewozu osób i bagażu
w komunikacji zbiorowej MZK
w Tychach”, pojawił się nowy bilet
szkolny semestralny (Bilet SZP).
Jego cena wynosi 150 zł za semestr
(dla porównania bilet miesięczny ulgowy kosztuje 46,50 zł).
– To duża oszczędność dla domowych budżetów – podkreśla
Dorota Gnacik.
Bilet jest ważny w dni nauki
szkolnej (bez sobót, niedziel, ferii
itd.) na trasie pomiędzy miejscem
zamieszkania a szkołą. Trasa ta nie
jest ograniczona do trasy przejazdu określonych linii.
Oferta przygotowana jest
zwłaszcza z myślą o uczniach spełniających obowiązek nauki, których droga do szkoły nie przekracza 4 km, bowiem w myśl art. 17
ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572
ze zm.), jeśli odległości pomiędzy
miejscem zamieszkania a szkołą
są większe, gmina jest zobligo-

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że od 1
września przywrócone będą kursy
autobusów i trolejbusów zawieszonych w okresie wakacyjnym.
Nie dotyczy to jednak autobusów
linii E-2 i 33, które będą kursować
według pełnego rozkładu jazdy
dopiero od 1 października.
Ponadto od wtorku (1 września) wprowadzone zostaną korekty godzin odjazdów dla trolejbusów linii A i F w soboty
oraz A w niedziele i święta. Ale
to jeszcze nie koniec zmian. Od 1
września autobus linii 128 w dni
robocze będzie wykonywał dodatkowy kurs z przystanku „Tychy Nexteer” o godz. 16:04, natomiast autobus linii 54 będzie
wykonywał w soboty, niedziele
i święta dodatkowy kurs z przystanku „Imielin Most” o godz.
20:45. Rozkłady jazdy dostępne
są na www.mzk.pl.
Korzystając z okazji, uczniom,
nauczycielom i rodzicom życzymy
wielu sukcesów w nowym roku
szkolnym!
Ewa Strzoda

Warto
wiedzieć
Wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników
oświaty i sympatyków Miejski
Zarząd Oświaty w Tychach zaprasza do śledzenia najnowszych informacji z tyskich
szkół i przedszkoli na stronie
Portalu Oświatowego.
www.oswiata.tychy.pl

uwaga s t udencie

Złóż wniosek i zdobądź stypendium
Zdolni, zaangażowani w pracę na rzecz miasta studenci z Tychów do końca września mają czas, aby starać
się o przyznanie stypendium
„Quod discis, tibi discis”
(„Czegokolwiek się uczysz,
dla siebie się uczysz”).

P

romujemy w Tychach młodych
ludzi, którzy systematycznie

zdobywają wiedzę, nie zaniedbując przy tym innych aktywności.
Nagradzamy działanie na rzecz lokalnej społeczności – zależy nam
na tym, by utrzymywać w mieście
najlepiej wykształconych i najprężniej działających młodych tyszan.
Stypendium ma wieloletnią tradycję, cieszę się że stale możemy się
pochwalić duża liczbą wniosków
o jego przyznanie – mówi Maciej

Gramatyka, przewodniczący Rady
Miasta Tychy.
Przypomnijmy, stypendium
przyznawane jest studentom legitymującym się wybitnymi osiągnięciami naukowymi i zaangażowaniem w pracę na rzecz promocji
i rozwoju miasta Tychy. Uprawnionymi do składania wniosków są ci,
których średnia ocen pozwala otrzymać stypendium naukowe w macie-

rzystej uczelni. Wraz z wnioskiem
o przyznanie nagrody kandydaci powinni złożyć potwierdzone
w dziekanacie macierzystej uczelni kopie kart zaliczeniowych oraz
dokumenty stwierdzające zaangażowanie w pracę na rzecz miasta
Tychy. Można również składać kopie
innych dokumentów, które mogą
mieć wpływ na ocenę wniosku przez
Kapitułę. Wraz z wymienionymi do-

kumentami wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych,
w związku z pracami zmierzającymi
do oceny wniosków.
Wnioski można pobrać i składać w Wydziale Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy (pok. 302,
III piętro, tel. 776 33 02) lub wysłać

listem poleconym na adres Wydziału Obsługi Rady Miasta UM Tychy –
al. Niepodległości 49, 43–100 Tychy
(decyduje data stempla pocztowego). Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
tychy.pl). Więcej informacji na temat
stypendium można znaleźć również
na www.umtychy.pl.
Oprac. Ewa Strzoda

