PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
6/2013. (III. 10) sz. önkormányzati rendelete
a kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséről szóló
7/2009(III. 04.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
Hatályba lépés napja: 2013. március 11.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2013. március 8. napjától 2013. március 10. napjáig.

Pilis, 2013. március hó 10. napján.

Szabó Márton
polgármester

dr. Lovász László
jegyző
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2013. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelete
a kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséről szóló
7/2009(III. 04.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Pilis Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséről, az
alábbi rendeletét (a továbbiakban: Ör.) alkotja meg:
I.
RÉSZ
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
1. §
Az Ör. II. rész Különös rendelkezések cím 2. § (1) bekezdése hatályát veszti, és helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
(1) Az elismerő cím adományozható, Pilis Város közigazgatási területén működő Gubányi
Károly Általános Iskola és Játékország Óvoda nevelő és oktatási intézményeiben
foglalkoztatott pedagógusnak, aki:
a) Legalább 25 éve pedagógus munkakörben dolgozik és kiemelkedő pedagógiai munkáját
közmegelégedésre (oktató-nevelő munkája elismerést vált ki a gyermekek és a szülők körében
is) végzi.
b) Folyamatosan újítja ismereteit, és azokat a munkájában alkalmazza.
c) Aktívan részt vállal a város kulturális, művészeti és sport életében.
d) Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültség alapján, élen jár az újszerű és hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást
tanúsít a közösségi és magánéletben.
e) Folyamatosan és magas színvonalon kifejtett sportoktatói tevékenységével gyermekeket,
gyermek csoportokat, gyermek csapatokat országos, vagy nemzetközi sporteseményekre,
eredményekkel igazolhatóan, sikeresen felkészít.
f) Rendszeresen és eredményekkel igazolhatóan sikeresen készíti fel a tehetséges tanulókat a
területi, országos tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre.
g) Szakmai munkájával segíti a hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető, más nevelési igényű
gyermekek felzárkóztatását, sikeres beilleszkedését a közösségbe.
h) Rendszeresen szervez a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére programokat
(különösen: tábor, erdei iskola, bábszínház, mozi, kirándulások, családi nap).
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2. §
Az Ör. II. rész Különös rendelkezések cím, kitüntető cím elismerő díj leírása alcím 6. §
hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséhez kapcsolódóan az Önkormányzat Képviselőtestülete - minden pénzügyi évben, a rendezvény lebonyolításához kapcsolódóan, a Kármán
József Könyvtár és Közösségi Ház intézményi költségvetésébe beilleszti a tárgyévben
felhasználható pénzügyi keretet.
3. §
II. RÉSZ
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
(1) A rendelet. 2013. március 11. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon, - a Polgármesteri Hivatal jegyzője
gondoskodik.
Pilis, 2013. év március hó 08. nap

Szabó Márton
polgármester

dr. Lovász László
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2013. március hó 08. napján.

dr. Lovász László
jegyző
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