PEDAGÓGOVIA, NA KTORÝCH SA NEZABÚDA ...
Vyhlasovateľ : primátor mesta Piešťany
Cieľ : Oceniť jednotlivcov - pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky
vo výchovno - vzdelávacom procese.
Účastníci : Ocenenie je určené pre pedagógov, ktorí pôsobia (pôsobili) v školách a v školských zariadeniach na území mesta Piešťany.
Termín : 26. 03. 2015 o 15,00 h.
Za aké činnosti, resp. aktivity môžu byť pedagógovia navrhnutí na ocenenie?
Ocenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa, napr.:
- dlhoročná osobná angažovanosť,
- organizovanie netradičných aktivít,
- kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi, ...
- dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese,
- vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom,
- iná pozoruhodná činnosť (aktivita).
Spôsob vyhlásenia:
- oslovenie verejnosti médiami,
- zverejnenie oznamu na internetovej stránke mesta,
- informovanie škôl, školských zariadení, predsedov rád škôl a predsedov rodičovských
združení listom.
Termín : január 2015
Spôsob podávania návrhov:
- za školu alebo školské zariadenie navrhuje na ocenenie 1 – 3 pedagógov riaditeľ školy,
- okrem riaditeľa školy môže pedagóga na ocenenie nominovať aj školská rada, rodičovské
združenie, žiaci, pedagógovia, rodičia, atď.
Návrh musí obsahovať dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať
pedagógov na ocenenie.
Zasielanie návrhov na adresu: Mestský úrad Piešťany
Referát školstva
SNP 3
921 45 Piešťany
Termín : do 16.02.2015
Hodnotiaca komisia:
Podané návrhy posudzuje 5 – členná komisia.
Návrh zloženia komisie:
PhDr. Silvia Mezovská
PhDr. Jolana Podobová
PaedDr. Elena Skovajsová
Ing. Iveta Babičová
Mgr. Ingrid Galková

Termín : do 27.02.2015

Návrhy s odporučeniami na ocenenie sa postúpia KŠaM.
Termín : do 04.03.2015
Počet nominovaných:
Počet návrhov je neobmedzený, komisia vyberie na nomináciu najviac 20 pedagógov.
Zoznam pedagógov na nomináciu sa predloží na schválenie primátorovi .
Termín: do 13.03.2015

Ocenenie:
- pamätné listy,
- kvety,
- upomienkové darčeky .
Spôsob ocenenia:
Ocenenia nominovaným pedagógom odovzdá primátor mesta Piešťany za účasti zástupcov
mesta Piešťany.
Miesto odovzdávania ocenenia: Kursalón
Organizačné zabezpečenie:
- slávnostný príhovor,
- odovzdanie ocenení,
- kultúrny program žiakov ZUŠ,
- slávnostná recepcia.

