PEDAGÓGOVIA, NA KTORÝCH
SA NEZABÚDA ...
Vážení občania, Mesto Piešťany aj v roku 2016 pripravuje ocenenie
pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno vzdelávacom procese.
Cieľom je spoločensky a morálne oceniť učiteľov a vychovávateľov, ktorí
pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách,
v základných umeleckých školách a v centrách voľného času na území mesta
Piešťany.
Za aké činnosti, resp. aktivity môžu byť pedagógovia navrhnutí na ocenenie?
Ocenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa :
- dlhoročná osobná angažovanosť,
- organizovanie netradičných aktivít,
- kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi, verejnosťou, ...,
- dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese,
- vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom,
- iná pozoruhodná činnosť (aktivita).
Ďalšie kritéria na ocenenie:
- uprednostnenie doteraz neocenených pedagógov primátorom za dosiahnuté
výsledky v predchádzajúcich rokoch,
- včasnosť a úplnosť podania požadovaných informácií a kontaktov.
Návrh musí obsahovať :
- meno a priezvisko, adresu bydliska, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné
zaradenie, pracovisko,
- dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov na
ocenenie (obsah musí byť výpovedný - je kritériom pre výber),
- meno a priezvisko navrhovateľa .
Návrhy zasielajte do 15.02.2016 na adresu : Mestský úrad Piešťany
OSaŠS
Nám. SNP 3
921 45 Piešťany
alebo na mail: skovajsova@piestany.sk.
Informácie: Referát školstva – 7765464
Nominácie na ocenenie primátorom mesta nie sú záväzné k realizácii ocenenia, budú predmetom posúdenia
hodnotiacej komisie.

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád.
Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“
J. A. Komenský

PEDAGÓGOVIA, NA KTORÝCH SA NEZABÚDA ...

Vyhlasovateľ : primátor mesta Piešťany
Cieľom je spoločensky a morálne oceniť učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo
pôsobili v materských školách, v základných školách, v základných umeleckých školách
a v centrách voľného času na území mesta Piešťany.
Termín : 30. 03. 2016 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 2016
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 rada školy, 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 15.02.2016
Hodnotiaca komisia:
Podané návrhy posudzuje 5 – členná komisia.
Návrh zloženia komisie:
- zamestnanci MsÚ (3)
PhDr. Ema Žáčková
PhDr. Jolana Podobová
PaedDr. Elena Skovajsová
- členovia Komisie pre školstvo a mládež ( 2 )
Ing. Iveta Babičová
Mgr. Ingrid Galková

Termín : do 04.03.2016

Počet nominovaných:
Počet návrhov je neobmedzený, komisia vyberie na nomináciu 20 pedagógov.
Zoznam pedagógov na nomináciu sa predloží na schválenie primátorovi .
Termín: do 15.03.2016

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.

Piešťany 07.01.2016
Vypracovala : PaedDr. Elena Skovajsová
Odporúčam :
____________________
PhDr. Ema Žáčková
poverená vedením OSaŠS
Odporúčam :
____________________
Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
Schvaľujem:
____________________
Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

Doručené návrhy na ocenenie pedagógov 2016
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Ábelová Elena
Mgr. Babulíková. Edita
Mgr. Brisudová Mária
Mgr. Depešová Dagmar
Mgr. Dončev Michal
Dugovičová Eva
RNDr. Fačkovcová Bronislava
Mgr. Glesová Mária
Mgr. Kopecká Helena
Mgr. Kotulová Zdenka
Mgr. Kubániová Elena
Kudláčová Dana
Kuchtíková Erika
Lacková Emília
Mgr. Okrucký Peter
Mgr. Sádecká Klára
Varačková Anna
Zemanová Marta
Mgr. Topolčiansky Vidor
Mgr. Majerčíková Ľubica
PaedDr. Jančovičová Slavomíra

