Z á p i s n i c a č . 3/2016
zo zasadnutia Komisie pre školstvo pri MsZ v Poltári,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21.03.2016 v zasadačke Mestského úradu v Poltári
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Výber z návrhov jednotlivých škôl na ocenenie „Pedagóg roka“
Scenár a stav plnenia úloh spojených s oslavami Dňa učiteľov
Rozpis finančných prostriedkov určených na oslavy Dňa učiteľov
Rôzne
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Komisie pre školstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári otvoril a prítomných členov
privítal jej predseda MVDr. Július Balog, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia
komisie.
2. Výber z návrhov jednotlivých škôl učiteľa na ocenenie „Pedagóg roka 2016“
Členovia komisie na základe rozhovorov vo svojich kolektívoch navrhli boli navrhnutí dvaja
kandidáti – Mgr. Július Slavkovský a Mgr. Eva Dirbáková. Po vzájomnej diskusii a argumentoch sa
dohodli, že ocenenie „Pedagóg roka“ bude udelené Mgr. Eve Dirbákovej. Pre oceneného pedagóga
bude zakúpený dar v hodnote 60.-€ z prostriedkov komisie školstva.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby ocenenie „Pedagóg roka“ bolo udelené Mgr. Eve Dirbákovej ?
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

3. Scenár a stav plnenie úloh spojených s oslavami Dňa učiteľov
Ing. Mária Pribilincová predstavila scenár oceňovania, ktorý sa môže meniť v závislosti od
požiadaviek hudobníkov.
Na ocenenie za jednotlivé školy boli navrhnutí títo pedagogickí zamestnanci:
ZŠ Školská 3, Poltár – Mgr. Janka Kubaliaková
Paeddr. Anna Bodnárová
ZŠ Slobody 2, Poltár - Stela Golianová
Mgr. Andrea Nociarová
MŠ Sklárska 34, Poltár – Alica Kacianová
ZUŠ Poltár – in Memoriam František Klempár
Mgr. Dis.art. Mária Sihelská
SOŠ Poltár Bc. Ján Kružliak
ZŠ s MŠ Kalinovo
Ing.Zoltán Filipiak
Milada Guzmová -

Úlohy pre členov komisie:
Mgr. Slavkovský
 Zabezpečí prípravu jedálne a slávnostný obed
 Pozvánka – splnené
 Privítanie hostí vo vestibule
 Pamätné listy
Bc. Kačániová
 kvety pre ocenených
 čítanie anotácií
Dirbáková
 zoznam pozvaných
 adresy pedagogických zamestnancov na dôchodku
 distribúciu pozvánok
Ing. Pribilincová
 scenár
 pamätné listy - Imrovič
 moderovanie
 zoznam ocenených pedagógov
 zápis do pamätnej knihy mesta Poltár
Mgr. Dagmar Vývleková, Dis. art.
 Panely na prezentáciu jednotlivých škôl
 Výzdoba pódia – zabezpečené
 Príprava pódia - stôl, obrus, kvety a pamätné listy
 Asistencia pri oceňovaní
MVDr. Balog
 Občerstvenie – nakúpi spolu s Ing. Pribilincovou
 Odovzdávanie kvetov
Každý člen komisie nahlási presný počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na slávnostnom obede
najneskôr do 23. marca 2016 na školský úrad.
Prípadné zmeny je potrebné nahlásiť 30. marca 2016 Mgr. Slavkovskému najneskôr do 12.00
hod.
Členovia komisie sa stretnú v KD 31. marca najneskôr o 11,00 hod.
4. Rozpis finančných prostriedkov určených na oslavy
550.- € hudobná skupina Olšiakovci
60.- € dar pre oceneného pedagóga
30.- € obedy pre pozvaných a hostí
70.- € občerstvenie
40.- € kvety
20.- € výzdoba pódia

5. Rôzne
Mgr. Slavkovský navrhol, aby každá škola predložila žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov
„Správa školských budov“ na najbližšie zasadnutie. Členovia komisie na základe vzájomnej diskusie
a hodnotenia žiadostí predložia členom MsZ v Poltári návrh na pridelenie finančných prostriedkov
pre jednotlivé školy.
Mgr. Slavkovský doporučil zriaďovateľovi striedavo na jednotlivých základných školách schvaľovať
otvorenie nultého ročníka.
Ing. Pribilincová pripomenula členom, že v dňoch 8. a 9. apríla sa konajú zápisy do prvého ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár.
Účasť na mestských oslavách prijali aj zamestnanci ZŠ s MŠ Kalinovo – v počte cca 20 ľudí.
6. Záver
Zasadnutie Komisie pre školstvo pri MsZ v Poltári ukončil predseda komisie MVDr. Július Balog,
ktorý sa všetkým prítomným poďakoval za účasť.
Zapísala: Ing. Mária Pribilincová

MVDr. Július Balog
Predseda komisie

Uznesenie č. 3/2016

Kto je za to, aby ocenenie „Pedagóg roka“ bolo udelené Mgr. Eve Dirbákovej ?
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 3/2016
Komisia pre školstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári na svojom zasadnutí dňa 21. 3. 2016
schvaľuje Mgr. Evu Dirbákovú na ocenenie „Pedagóg roka „
Zapísala: Ing. Mária Pribilincová

MVDr. Július Balog
predseda komisie

