Uznesenie Plenárneho zasadnutia
Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií
konaného dňa 20.septembra 2006 v Starej Ľubovni
Plenárne zasadnutie berie na vedomie:
1. Správu mandátovej komisie. Plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné – prítomných
66,1%
2. Informáciu o hospodárení ASŠG
3. Členov prezídia zvolených krajskými delegátmi
4. Správu volebnej komisie o voľbe prezidenta ARŠG – zvolený RNDr. Pavel Sadloň
Plenárne zasadnutie schvaľuje:
Správu o činnosti ARŠG za posledné dva roky prednesenú prezidentom ARŠG
Plenárne zasadnutie volí:
1. Revíznu komisiu v zložení: F. Glos, E. Sulinová, V. Dorovský
2. Zástupcov do zväzu školských asociácií : P. Sadloň, M. Štefko
Plenárne zasadnutie ukladá:
1. Prezidentovi vypracovať správu o hospodárení ARŠG (termín 30.10.2006) a rozposlať
členom prezídia
2. Prezidentovi rozposlať správu o činnosti ARŠG členom prezídia (termín do
30.9.2006)
3. Revíznej komisii vykonať revíziu o hospodárení (termín do 30.10.2006)
4. Prezidentovi požiadať o stretnutie s ministrom školstva a tam:
• požiadať o akceptáciu zmluvy o spolupráci
• vysloviť podporu smerovaniu ministerstva školstva tak, ako bola prezentovaná
štátnou tajomníčkou B. Obrinčákovou a generálnym riaditeľom Z. Krajčírom
• žiadať o legislatívne zrovnoprávnenie všetkých gymnázií bez rozdielu
zriaďovateľov
• presunúť zodpovednosť za sociálne štipendiá na úrady práce a sociálnych vecí
(termín do 30.9.2006)
• odškodňovanie úrazov riešiť z úrovne ministerstva školstva
5. Prezídiu požiadať MPC pripraviť a ponúknuť vzdelávanie riaditeľov škôl v oblasti
prípravy výchovno-vzdelávacích programov a riadenia kvality školy (termín do
15.10.2006)
6. Prezídiu pripraviť stretnutie prezídia a rektorskej konferencie k problémom:
• ukončovania štúdia a prechodu na VŠ
• profesijnej orientácie a výchovného poradenstva
• učiteľských štúdií
7. Prezídiu dosiahnuť, aby v zákone o pedagogických zamestnancoch bola definovaná
pozícia riaditeľa školy ako pedagogického zamestnanca, manažéra, jeho pracovnoprávneho postavenia, odmeňovania, vzdelávania (štandardy profesie). Pripraviť takýto
návrh definovania pozície riaditeľa (termín do marca 2007)

8. Prezidentovi písomne vyzvať ministerstvo školstva, aby v jednaní s ministerstvom
financií:
•
•
•

Zastávalo podporu vzdelávania z 2% daní. V prípade vypustenia PO ako donorov
zvýšiť % FO na 5%.
Upravili kritériá na priznanie nároku na príspevku zo vzdelávacích poukazov
Podporili projekt kultúrnych poukazov

9. p.Škorupovi zabezpečiť www stránku ARŠG (termín október 2006)
10. Členom prezídia skvalitniť prácu vnútorných štruktúr ARŠG
11. Prezidentovi zvolať prezídium do 30.10.2006 k realizácii uznesení plenárneho
zasadnutia
12. Členom prezídia zaslať 20.9.2006 stanovisko k novele zákona o financovaní
13. I. Všetkým členom ARŠG sledovať legislatívny proces prípravy školskej legislatívy
a svojimi pripomienkami cez ARŠG pomôcť vytvoriť kvalitné a stabilné legislatívne
prostredie školstva
II. Zástupcom ARŠG v expertných komisiách MŠ
• pravidelne po každom zasadnutí informovať členov prezídia o obsahu
a výsledkoch práce expertnej skupiny,
• v zásadných otázkach predkladať v týchto skupinách len návrhy schválené
prezídiom asociácie, presadzovať názory a pripomienky prezídia.
III. Členom prezídia spracovávať pripomienky členov a prenášať ich na zástupcov
ARŠG v expertných skupinách
14. Zvolať nasledujúci seminár k prípadnej podpore našich záujmov pri schvaľovaní zásad
tvorby nového školského zákona - inak v júni 2007.

Za návrhovú komisiu Jozef Škorupa

