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Podstawówki czekają 
na 6-latków

W tej chWili 
do klas 

pierWszych 
zapisana jest 

już ponad 
setka dzieci 

z rocznika 2004. 
to kilkakrotnie 

Więcej niż 
W roku ubiegłym 

– móWi dorota 
gnacik, dyrektor 

miejskiego 
zarządu ośWiaty 

W tychach.

Do tej pory najwięk-
szą obawą rodziców, 

przy podejmowaniu decy-
zji o posłaniu dziecka o rok 
wcześniej do szkoły było to, 
czy placówki szkolne będą 
do tego odpowiednio przy-
gotowane. Już w tej chwili, 
jak mówi Dorota Gnacik, ty-
skie podstawówki są gotowe 
na przyjęcie 6-latków od no-
wego roku szkolnego.

Nauka  
i zabawa

Sale lekcyjne dla przy-
szłych pierwszoklasistów, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, zosta-
ły podzielone na dwie czę-
ści: edukacyjną i rekreacyj-
ną. Ta pierwsza wyposażona 
jest w stoliki i krzesełka wiel-
kością dostosowane do wie-
ku dzieci. Uczniowie mają 
do dyspozycji również szafki, 
półki lub szuflady, w których 
mogą przechowywać książ-
ki, zeszyty i inne przybory 
szkolne, bez konieczności za-
bierania ich do domu.

– Ta druga część, tzw. 
kącik rekreacyjny, to miej-
sce do zabaw i gier eduka-
cyjnych. Zwykle znajduje się 
tam duży dywan, na którym 
prowadzone są zajęcia ru-
chowe. Dzieci mają możli-
wość korzystania z zabawek, 
które ułatwią naukę czytania, 
pisania i liczenia. W pewnym 
sensie przypomina to salę 
przedszkolną – wyjaśnia Do-
rota Gnacik i dodaje, że do-
datkowe pieniądze (ok. 180 
tys. zł) na wyposażenie szkol-
nych sal rekreacyjnych do-
staną także te podstawówki, 
które zabiegały o dofinanso-
wanie w ramach rządowego 
projektu „Radosna Szkoła”. 
Również w budżecie miasta, 
na marcowej sesji, zabezpie-
czono dodatkowe 530 tys. zł 
na ten cel.

Po lekcjach  
do świetlicy

Po zajęciach lekcyjnych 
pierwszoklasiści mogą nie-
odpłatnie korzystać ze świe-
tlic szkolnych. Prowadzone 
są tam różnorodne zajęcia 
– między innymi – kompu-
terowe, sportowe, plastyczne 
i muzyczne.

– Działalność świetlic 
szkolnych, to duże ułatwienie 
dla rodziców pracujących, 
którzy w godzinach dopołu-
dniowych nie mogą odebrać 
dziecka ze szkoły. W przy-
szłym roku szkolnym świe-
tlice będą pracowały dłużej 
niż obecnie – mówi dyrektor 
Gnacik.

Przyciągnąć 
uczniów

Aby pozyskać sześciolat-
ków, tyskie szkoły podstawowe 
prowadziły szereg działań pro-
mujących swoje oferty eduka-
cyjne. W tej chwili najwięcej 
dzieci z rocznika 2004 zapisa-
nych jest w Szkołach Podsta-
wowych nr 22, 36, 1 i 3.

– Aby zachęcić rodzi-
ców do zapisywania 6-latków 
do naszej szkoły, podjęliśmy 
szereg różnorodnych zadań. 
W lutym zorganizowaliśmy 
Dni Otwarte Szkoły, na któ-
re każdy rodzic dostał imien-
ne zaproszenie. Wysłaliśmy 
również listy przedstawiają-
ce ofertę edukacyjną naszej 
szkoły – wylicza Aldona Iwa-
niuk, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 22 w Tychach.

– W tym roku, podob-
nie jak w poprzednich latach 
staramy się wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom rodziców 
i dzieci. Wszystkich zain-
teresowanych zaprosiliśmy 
do naszej szkoły na spotkanie 
z psychologiem. Poza tym, 
każdy rodzic, który przycho-
dzi do nas ze swoimi wątpli-
wościami, otrzymuje fachową 
informację – mówi Danuta 
Wójcik, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 36 w Tychach.

Jak potwierdza Dorota 
Gnacik, w ostatnich dniach 
coraz więcej rodziców de-
cyduje się zapisać dziecko 
6-letnie do klasy I. – Ten fakt 
bardzo nas cieszy – podsu-
mowuje.

Ewa Strzoda

rodzice mogą zdecydować, czy ich 6-letnie dziecko od września ma iść do szkoły, czy do przedszkola.

Przypominamy, że zapisu dziecka do szkoły podsta-
wowej można dokonać na stronie internetowej:

http://tychy-elemento.silvermedia.pl

na której dostępne są również pełne informacje 
o ofercie edukacyjnej tyskich publicznych szkół pod-
stawowych.
Miejski zarząd oświaty zaleca, aby zrobić to w ter-
minie do 23 kwietnia br. wyniki naboru zostaną 
ogłoszone 1 lipca br.

31 marca br. zakończyła się elektroniczna rekrutacja 
do tyskich przedszkoli publicznych. w tej chwili trwa 
weryfikacja podań i przeliczanie punktów. dokładne 
wyniki będą znane 19 kwietnia. zostaną one ogłoszo-
ne w internecie na stronie www.tychy.formico.pl, li-
sty przyjętych będą wywieszone również w szkołach 
podstawowych. Później rodzice mają tydzień czasu 
(do 23 kwietnia, do godz. 15) na potwierdzenie woli 
uczęszczania do tej placówki, do której dziecko zosta-
nie przyjęte. Jeżeli tego nie zrobią, będzie to równo-
znaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

daria  
SzczEPańSka,  
zastępca prezydenta 
ds. społecznych:
w tychach – warto-
głowcu utworzymy 
nowe przedszkole, 
które będzie dzia-
łać wspólnie z istnie-
jącą już szkołą pod-
stawową, jako jedna 
placówka oświatowa. 
wkrótce rozpoczną 
się tam prace adapta-
cyjne, których celem 
jest przystosowanie 
sal dla potrzeb małych 
dzieci. warto wspo-
mnieć, że przedszkole 
powstanie na wniosek 
złożony przez radę 
osiedla wartogło-
wiec.

Gimnazja  
w sieci
dla rodziców i uczniów 
ostatnich klas szkół pod-
stawowych uruchomiona 
została specjalna strona 
internetowa.

Na stronie http://tychy.
gimnasio.pl już te-

raz można znaleźć informa-
tor o tyskich gimnazjach. 

W tym roku, na stronie, 
po raz pierwszy będzie moż-
na również wypełnić elektro-
nicznie podanie o przyjęcie 
do wybranej szkoły gimna-
zjalnej (w dniach od 4 maja 
do 10 czerwca).

Likwidacja 
liceum
Na ostatniej sesji, Rada 

Miasta Tychy podję-
ła decyzję o likwidacji II Li-
ceum Profilowanego i Szkoły 
Policealnej nr 1 wchodzących 
w skład Zespołu Szkół nr 2 
w Tychach (ul. Gen. Ander-
sa 40).

Radni podjęli też decy-
zję o zamknięciu Technikum 
Uzupełniającego nr 3 dla Do-
rosłych w Zespole Szkół nr 5 
w Tychach (przy ul. Edukacji 
11). 

Powodem likwidacji tych 
placówek jest brak zaintere-
sowania młodzieży tego typu 
ofertą edukacyjną.

zapisy do podstawówek

koniec e-rekrutacji do przedszkoli

nowe
przedszkole

krótko


