PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének

7/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelete
A kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséről

Hatályba lépés napja: 2009. március 16.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2009. március hó 02. napjától 2009. március hó 04. napjáig.

Pilis, 2009. március hó 04. napján.

Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző

1

Pilis Város Önkormányzatának
7/2009. (III.04.) sz. önkormányzat rendelete
a kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar
Köztársaság kitüntetéseiről szóló, többször módosított 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséről, az alábbi rendeletét (a továbbiakban:
Ör.) alkotja meg:
I. rész
Általános rendelkezések
1. §
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a kiemelkedő munkát végző pedagógusok
részére, - évente, legfeljebb egy-egy elismerő címet adományoz
a.) „Pilis Város Kiváló Pedagógusa” kitüntető cím,
b./ „Ezüst Toll-díj”
elnevezéssel (a továbbiakban együtt: kitüntetettek).
II. rész
Különös rendelkezések
2. §
(1) Az elismerő cím adományozható, Pilis Város Önkormányzatának fenntartásában működő
közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményekben 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.
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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).
(2) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a „Pilis Város Kiváló Pedagógusa” kitüntető címre
jelölt személynek meg kell felelnie az (1) bekezdésben meghatározott feltételek (szempontok)
közül az első, valamint még legalább bármely másik kettő feltételnek (szempontnak).
(3) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az „Ezüst Toll-díj” kitüntető címre jelölt személynek
meg kell felelnie az (1) bekezdésben megjelölt feltételek (szempontok) közül bármelyik
feltételnek (szempontnak).
(4) A kitüntető cím és a díj már nyugdíjban lévő pedagógusnak is adható.
3. §
(1) A kitüntetésre és a díjra javaslatot tehet:
- a polgármester,
- a Képviselő-testület bizottsága,
- minősített többséggel a nevelőtestület.
(2) A javaslatot minden év április 15-ig formanyomtatványon kell a település
polgármesteréhez eljuttatni, aki a javaslatot előzetes véleményezés céljából a Kulturális,
Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsága elé, majd a kitüntetést, illetve a díj odaítélését elbíráló
Képviselő-testület elé terjeszti.
Kitüntető cím, elismerő díj leírása
4. §
(1) „Pilis Város Kiváló Pedagógusa” kitüntető cím díjának leírása:
Bőrkötésű borítóban, Pilis címerével ellátott díszoklevél, valamint arany pecsétgyűrű, vésett
monogrammal, a gyűrű belsejében az adományozás évszámával.
(2) Az „Ezüst Toll-díj” leírása:
Bőrkötésű borítóban, Pilis címerével ellátott díszoklevél, valamint ezüst toll, amelyben az
adományozás éve van bevésve.
5. §
A kiemelkedő pedagógiai munkát végző pedagógusnak járó kitüntetést, illetve díjat évente a
„Pedagógus Napon” Pilis Város polgármestere, vagy az általa megbízott személy adja át
ünnepélyes keretek között, a Városháza dísztermében a kitüntettek részére.
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6. §
A kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséhez kapcsolódóan az Önkormányzat Képviselőtestülete - minden pénzügyi évben, a rendezvény lebonyolításához kapcsolódóan, a Móricz
Zsigmond Közösségi Ház intézményi költségvetésébe illesztetten - a tárgyévi költségvetése
részként bruttó 250.000.-Ft összegű pénzügyi keretet biztosít.
III. rész
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
7. §
(1) A rendelet 2009. március 16. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályát veszíti Pilis Város Önkormányzatának
a kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséről szóló 12/2004. (III. 11.) sz. önkormányzati
rendelete.
(3) A „Pilis Város Kiváló Pedagógusa” kitüntető cím és az „Ezüst Toll díj” elismerő díj
kiadásának vizsgálatára első alkalommal 2009. évben kerül sor.
(4) A rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon, - a Polgármesteri Hivatal jegyzője
gondoskodik.
Pilis, 2009. év február hó 27. nap

Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2009. március hó 02. napján.

dr. Csiki Gábor
jegyző
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