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Inicjatywa ws. zwierząt

Poślij 6-latka do szkoły

Na styczniowej sesji Rady Miasta członkowie klubu radnych Inicjatywa Tyska
wystąpili do prezydenta Andrzeja Dziuby z wnioskiem o wydanie zarządzenia
zakazującego organizowania na terenach gminnych przedstawień cyrkowych
z udziałem zwierząt. Ma to na na celu
ochronę zwierząt cyrkowych, które często są trzymane i przewożone w niehumanitarnych warunkach.
Stosowne zarządzenie już jest przygotowywane.

Jestem za mądry już na przedszkole,
świetnie odnajdę się w tyskiej szkole –
to hasło promujące kampanię „6-latek
w szkole”, która niedawno ruszyła w naszym mieście. Jej realizatorem jest Miejski Zarząd Oświaty w Tychach.
– Chcemy zachęcić rodziców dzieci 6-letnich, by posłali swoje dzieci do szkoły –
mówi Krystyna Solarek, wicedyrektor
Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach.
Przypomnijmy, w świetle nowelizacji
ustawy o systemie oświaty, już od najbliższego roku szkolnego sześciolatki
nie pójdą obowiązkowo do szkół. Obowiązek szkolny będzie znów dotyczył
dzieci siedmioletnich. – Nowelizacja
ustawy spowoduje znaczne zmniejszenie w przedszkolach miejsc dla dzieci
trzyletnich. Zgodnie z literą prawa musimy zapewnić miejsca w przedszkolach
dzieciom 6, 5 i 4-letnim. Najbardziej
ucierpią na tym trzylatki. Dla nich niestety w wielu przedszkolach tych miejsc
może po prostu zabraknąć. Między innymi dlatego zależy nam, by odsetek
6-latków, które zostaną w przedszkolach był jak najmniejszy – wyjaśnia wicedyrektor Solarek. – W ramach kampanii na mieście pojawiły się plakaty.
Do rodziców kierowane są ulotki informacyjne o dniach otwartych w szkołach
podstawowych – dodaje.
Wyjaśnijmy, wszystkie tyskie publiczne podstawówki organizują dni otwarte, w ramach których odbywają się spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte

Eko-zachęta
„Zadbaj – oddychaj! ” – ulotkę z takim
hasłem wydał właśnie Urząd Miasta,
by zachęcić mieszkańców Tychów, którzy
ogrzewają swoje domy piecami węglowymi, do podjęcia działań wpływających
na jakość powietrza w mieście.
Oprócz apelu prezydenta Andrzeja Dziuby, ulotka zawiera także opinie lekarza
i specjalisty ochrony środowiska oraz
wszelkie potrzebne informacje na temat
zagrożeń, ale i sposobów ograniczania
szkodliwej niskiej emisji zanieczyszczeń
powietrza.

Niska emisja - wysokie zagrożenie

dla dzieci. Zainteresowani mogą również m.in. zwiedzić daną szkołę i porozmawiać z nauczycielami. – Rodzice mogą
również porozmawiać z pracownikami
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach oraz z przedstawicielami
Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach
– dodaje Krystyna Solarek.
Dlaczego zatem warto posłać 6-latka
do szkoły? Jak przekonuje nas Krystyna
Solarek, powodów jest co najmniej kilka.
– Tyskie szkoły są doskonale przygotowane na przyjęcie 6-latków. Wyposażenie jest dostosowane do wieku uczniów.
Szkoły mają do dyspozycji place zabaw
i miejsca zabaw. Zapewniają bezpłatne
podręczniki, opiekę pedagoga i logopedy.
Oferują różnorodne dodatkowe i bezpłatne zajęcia rozwijające – wylicza wicedyrektor MZO. – Ponadto dzieci w szkołach
będą uczyć się pod okiem wykwalifikowanych pedagogów, bowiem nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej mają duże doświadczenie w edukacji 6-latków (pierwsze 6-latki, które poszły do szkół, są już
w gimnazjum) – tłumaczy.
Ale to jeszcze nie koniec argumentów.
Dzieci w szkołach mają zapewnioną opiekę w świetlicach. Godziny pracy świetlic
są każdego roku dostosowywane do potrzeb rodziców wynikających z ich godzin
pracy. Poza tym, zdaniem wielu psychologów i nauczycieli, posłanie 6-latka
do szkoły to wykorzystanie najlepszego
okresu na jego rozwój. – 6-latki odbyły
już roczne przygotowanie przedszkol-

ne, więc zdecydowana większość z nich
jest znakomicie przygotowana do nauki
w szkole. Pozostawiając je na kolejny rok
w przedszkolu, nie stawiamy przed nimi
wyzwań, co z pewnością nie wpłynie pozytywnie na ich rozwój – podkreśla Krystyna Solarek.
Rodzice powinni pamiętać także o tym,
że rocznik rozpoczynający edukację szkolną we wrześniu 2016 r. będzie mniej liczny.
Łatwiej będzie zatem dostać później się
do wybranego gimnazjum, szkoły średniej,
na studia, a potem wejść na rynek pracy.
Warto przypomnieć, że rekrutacja
do przedszkoli ruszy 1 marca i potrwa
do 17 marca. Z kolei nabory do szkół
podstawowych rozpoczną się 1 kwietnia, a zakończą 25 kwietnia. Tradycyjnie zapisać dziecko będzie można drogą
elektroniczną i tradycyjną. O szczegółach
naborów można przeczytać na stronie
www.oswiata.tychy.pl.
Ewa Strzoda
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Tyskie ferie
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Zadbaj
- oddychaj!

Ferie na sportowo, z książką, z teatrem
albo w tanecznym rytmie? Dzieci, które
korzystają z zajęć proponowanych przez
tyskie placówki kulturalne i sportowe
z pewnością nie będą wspominać ferii
spędzonych w mieście jako nudne.
Oferta na tegoroczne ferie zimowe jest
bogata. Półkolonie i zajęcia dla dzieci organizują m.in. Teatr Mały, MOSiR,
Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka
Publiczna, Młodzieżowe Domu Kultury,
Miejskie Centrum Kultury, SM Oskard,
a także kluby sportowe, szkoły tańca itp.
W zależności od zainteresowań, można
wybrać zajęcia plastyczne, ruchowe, teatralne lub warsztaty tematyczne. Można
też korzystać z ogólnodostępnych ślizgawek na lodowiskach sezonowych i Stadionie Zimowym oraz z Krytej Pływalni, która

na czas ferii wydłużyła godziny otwarcia
i obniżyła ceny biletów dla dzieci.
Zorganizowane półkolonie dla dzieci
prowadzą m.in. Klub „Wilkowyje” Miejskiego Centrum Kultury, kluby osiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”
oraz Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza”.
Codzienne zajęcia dla dzieci prowadzą
filie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Młodzieżowe Domy Kultury. Wśród propozycji
są konkursy, zajęcia plastyczne, gry planszowe i zabawy.
W poniedziałek (15.02) w Artetece w Pasażu
Kultury Andromeda ruszyły dwutygodniowe
warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.
Pod okiem aktorów: Jadwigi Andrzejewskiej, Moniki Szydłowieckiej i Jerzego Mazura uczestnicy będą pracować nad przygotowaniem własnego spektaklu.

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji organizuje w czasie ferii turnieje sportowe:
piłki nożnej, unihokeja, tenisa stołowego,
koszykówki.
Interesujące warsztaty przygotowało Muzeum Miejskie. Ich uczestnicy nauczą
się m.in. odróżniać rodzaje zbóż, rozpoznawać zioła po zapachu, przewidywać pogodę, a także... przymierzać strój
bramkarza hokejowego albo zawodnika
futbolu amerykańskiego.
Podczas ferii będzie można też m.in. zdobyć Tyska Odznakę Krajoznawczą, nauczyć się rożnych stylów tańca i sztuki
origami, obejrzeć film lub spektakl teatralny. Szczegółowe informacje na temat ferii w Tychach oraz dane kontaktowe
można znaleźć na stronie www.umtychy.
pl w zakładce „Dla mieszkańców”. SW
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