SZABÁLYZAT

Elismerő Oklevél alapításáról
A Fagler Ede Alapítvány kuratóriuma a mai napon kitüntetést alapít
az iskola zenepedagógusa számára
PRO SCHOLA NOSTRA Elismerő Oklevél formájában.
Alapításáról hozott döntését a következőkkel támasztja alá, az elismerés
odaítélésének feltételeit a következőkben szabályozza:

Impresszum
Az iskola a 20. éves jubileumát megerősödve, szakmailag kiegyensúlyozva élte meg.
Megvannak mindazok a föltételek, amelyek egy ilyen iskolára általában jellemzők
lehetnek:
a) önálló épület, benne hangversenyteremmel,
b) kiváló hangszer- és eszközpark.
1. A Fagler Ede Alapítvány kuratóriuma a Pro Musica AMI kiemelkedő szakmai
munkát végző tanárait elismerésben kívánja részesíteni. Ennek legfőbb célja annak a
pedagógiai, szakmai mértéknek a meghatározása, melynek elérése minden pedagógus
számára elérendő cél lehet.
2. Az elismerő oklevél odaítélésekor figyelembe veendő:
2.1. Kimagasló zenepedagógusi munka, melynek alapján minden növendéke adottságainak, képességeinek figyelembe vételével - megfelelő szinten sajátította el a
tantervben megfogalmazottakat.
2.2. Egy vagy több növendéke – a tanszak nagyságának függvényében –
kiemelkedő eredményt ért el (pl. versenyen, egyéb fórumon eredményesen képviselte
az iskolát).
2.3. Részt vesz az iskola életében, ötleteivel, szervező munkájával is támogatja
azt. Pedagógiai, oktatást szervező (pl. hangversenyszevezés, adminisztráció, stb.)
munkáját igyekszik példamutatóan ellátni.
2.4. Ápolja szakmai tudását. Hangszertudását karbantartja, tágítja zenei és
művészi látókörét koncertek látogatása, szakmai folyóiratok olvasása, a zenei élet
aktuális eseményeinek figyelemmel kísérése révén. Zenepedagógus tudását
folyamatosan fejleszti továbbképzésekkel, tapasztalatok gyűjtésével. Szakmai
testületnek, zenei együttesnek tagja.
A megfogalmazott szempontok mértéke különbözhet.
Az elismerés pénzjutalommal jár, melynek mértékét minden kitüntetés esetében a
kuratórium elnökének előterjesztése után kuratóriumi döntéssel határoznak meg.

3. Az elismerés odaítélésének menete:
A Pro Musica AMI igazgatósága fölterjesztésére – indoklással és dokumentumokkal
- a kuratórium tagjai egyhangú szavazatukkal döntenek.
4. Az elismerés odaítélésének gyakorisága:
Ideje:
Minden évben a Pedagógus Nap-i köszöntéskor.
Első alkalommal 2018-ban – az évek alatt összegyűlt érdemekre való tekintettel – a
félévi nevelőtestületi értekezleten.
Gyakorisága:
Kizárólag az számít, hogy a pedagógus a feltételeknek megfelel.
Így az is előfordulhat, hogy vannak évek, amikor senki nem kapja meg az elismerést.
Az elismerés 3 éven belül kétszer ugyanannak a személynek nem ítélhető oda.

Szeged, 2017. szeptember 29.
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SZABÁLYZAT

Elismerő Oklevél alapításáról
A Fagler Ede Alapítvány kuratóriuma a mai napon kitüntetést alapít
az iskola tanulója számára
PRO SCHOLA NOSTRA Elismerő Oklevél formájában.
Alapításáról hozott döntését a következőkkel támasztja alá, az elismerés
odaítélésének feltételeit a következőkben szabályozza:

Impresszum
Az iskola a 20. éves jubileumát megerősödve, szakmailag kiegyensúlyozva élte meg.
Megvannak mindazok a föltételek, amelyek egy ilyen iskolára általában jellemzők
lehetnek.
a) önálló épület, benne hangversenyteremmel,
b) kiváló hangszer- és eszközpark.
1. A Fagler Ede Alapítvány kuratóriuma a Pro Musica AMI kiemelkedő szakmai és
művészi munkát végző tanulóit elismerésben kívánja részesíteni.
Ennek legfőbb célja, példát állítani az iskola tehetséges tanulói elé. Annak
bemutatása, hogy szorgalommal, elhivatottsággal kiemelkedő eredményeket lehet
elérni.
2. A elismerés odaítélésekor figyelembe veendő:
2.1. Kitartó és egyenletes szorgalom a hangszer tanulásakor
2.2. A választandó és választható tárgyakban elért jó eredmény.
2.3. Hangszeres versenyeken, egyéb, az iskolát reprezentáló szereplések
alkalmával elért kiemelkedő teljesítmény.
A kitüntetés térítési díj kedvezménnyel jár, amely az érvényes díj legkevesebb 50%,
legfeljebb 80 %-a lehet a kuratórium döntésének megfelelően.
3. Az elismerés odaítélésének menete:
A főtárgy tanár javaslatára – a dokumentumokkal igazolt eredmények mellékletével –
az igazgatóság terjeszti föl a kuratórium felé. Az elismerés a kuratórium egyhangú
szavazatával ítélhető meg. A díjkedvezmény mértékét a kuratórium határozza meg.
4. Az elismerés odaítélésének gyakorisága:
Ideje:
Minden tanévben a tanévzáró ünnepélyen. Így a térítési díj-kedvezmény a következő
tanévre érvényes.
Az odaítélés elbírálásakor kizárólag az számít, hogy a tanuló a feltételeknek megfelel.
Egy tanuló, ha a feltételeket teljesíti, akár több éven keresztül is elnyerheti az

elismerést.
De az is előfordulhat, hogy vannak évek, amikor senki nem kapja meg az elismerést.
Szeged, 2017. szeptember 29.
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