Oddelenie školstva, kultúry a športu
Návrh na organizovanie Dňa učiteľov 2015 a vyhlásenie Základnej školy roka 2014 a Materskej školy
roka 2014 v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Úvod
Slávnostné stretnutia pedagógov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti s jej najvyššími
predstaviteľmi pri príležitosti Dňa učiteľov sú každoročne príležitosťou na ocenenie práce najlepších
pedagógov ZŠ a MŠ a pripomenutie si odkazu učiteľa národov J. A. Komenského pre všetky generácie
pedagógov.
Termín a miesto uskutočnenia
Termín: 26. marec 2015 (štvrtok) od 09:00 h do 12:00h
Miesto: Cik Cak centrum Petržalka
A) Návrh na ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2015:
I. kategória:
Najlepší pedagogický zamestnanec
Navrhuje sa udeliť maximálne 7 ďakovných listov starostu mestskej časti (4 pre ZŠ a 3 pre MŠ) za
vynikajúcu, dlhoročnú a tvorivú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky v mimoškolskej činnosti návrhy predkladajú riaditelia ZŠ a MŠ.
II. kategória:
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda
Navrhuje sa udeliť maximálne 3 ďakovné listy starostu na návrh verejnosti na základe výzvy, ktorá bude
uverejnená v Petržalských novinách vo februári. Úmyslom je oceniť bývalých ale i aktívnych učiteľov, ktorí
sa svojou prácou a výsledkami stali nezabudnuteľnými pre svojich žiakov, ich rodičov, kolegov.
Osobitná cena
„Základná škola roka 2014“ a „Materská škola roka 2014“, vyhlásenie škôl roka v oboch kategóriách, ktoré
dosiahli v roku 2014 vynikajúce výsledky v jednotlivých oblastiach svojej činnosti. Školám bude odovzdaná
plaketa a finančná odmena ako príspevok na nákup učebných pomôcok.
B) Účasť
Za mestskú časť: Ing. Vladimír Bajan, starosta, Mgr. Ján
Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca starostu, poslanci - školská komisia

Bučan,

I.

zástupca

starostu,

Za miestny úrad: Ing. Miroslav Štefánik, prednosta, Mgr. Veronika Redechová, vedúca OŠKaŠ
Ocenení pedagógovia: ZŠ, MŠ max 7 ocenených, „Učiteľ na ktorého sa nezabúda“- max 3 ocenení
Pozvaní hostia: riaditelia ZŠ a MŠ, riaditeľ SSŠaŠZ, rodinní príslušníci ocenení, Petržalské noviny
Predpokladaný počet účastníkov: 70
C) Návrh programu
1. Prezentácia pozvaných (ocenených a hostí)
2. Kultúrny program
3. Otvorenie, privítanie
4. Krátky pozdrav starostu k oceneným
5. Kultúrny program
6. Odovzdávanie ocenení – ďakovné listy starostu mestskej časti
7. Kultúrny program
8. Udelenie titulu „Základná škola roka 2014“ a „Materská škola roka 2014“
9. Slovo za ocenených
10. Kultúrny program
11. Ukončenie oficiálnej časti
12. Čaša vína
D) Záver Podujatie je kryté rozpočtom oddelenia školstva, kultúry a športu.

