Štatút
Klubu riaditeľov stredných škôl pri Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

§

poskytovanie podpory pri tvorbe a realizácii vzdelávacích projektov,

§

podpora pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov,

§

podpora organizácie predmetových olympiád, rôznych typov súťaží,
korešpondenčných seminárov,

§

organizovanie popularizačných prednášok, exkurzií do laboratórií, krúžkov
pre žiakov SŠ,

§

organizovanie profesijných aktivít pre učiteľov SŠ,

§

vytváranie podmienok pre zapojenie talentovaných žiakov SŠ do vedeckovýskumných projektov,

§

ponuka kurzov v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov SŠ,

§

aktívne presadzovanie návrhov smerujúcich k skvalitneniu postavenia učiteľov
SŠ.

Preambula
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalej len „fakulta“, je
druhou najstaršou fakultou na Slovensku, ktorá zabezpečuje prípravu učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. Vzdelávanie na fakulte je úzko prepojené na
výsledky vedy a výskumu. Fakulta sa pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach v hodnotení kvality vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti, dlhodobo sa venuje popularizačným
aktivitám, organizuje a podporuje aktivity zamerané na prácu s talentovanými študentmi
stredných a vysokých škôl, venuje sa celoživotnému vzdelávaniu učiteľov ZŠ a SŠ. Na
základe toho sa fakulta rozhodla zriadiť na svojej pôde Klub riaditeľov stredných škôl pri
Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ďalej len „Klub“.

Článok 1
Poslanie klubu
a) Poslaním Klubu je predovšetkým vytvorenie komunikačnej platformy pre výmenu informácií, koordináciu stanovísk a podporu spoločných aktivít realizovaných fakultou
a strednými školami, ktoré poskytujú vzdelanie v oblasti prírodných vied, matematiky
a informatiky.

Článok 2

b) Stredné školy budú v rámci partnerskej spolupráce realizovať najmä tieto aktivity:
§

vytváranie podmienok pre uplatnenie úspešných absolventov učiteľského
štúdia na fakulte,

§

spolupráca s fakultou pri realizácii pedagogických praxí,

§

vytváranie podmienok pre efektívnu propagáciu štúdia na fakulte.

Členstvo v klube

Článok 4

a) Členmi Klubu sú dekan a prodekani fakulty, riaditelia stredných škôl a ďalší zástupcovia fakulty, spravidla, vysokoškolskí učitelia koordinujúci študijné programy učiteľstva
akademických predmetov.

Organizačné zabezpečenie činnosti klubu

b) Súhlas s členstvom v Klube vyjadrujú členovia Klubu písomne.
c) Členstvo v Klube je nezastupiteľné.

Článok 3
Realizácia cieľov klubu

a) Stretnutia klubu sa realizujú spravidla dvakrát ročne na pôde fakulty. Organizačne
a programovo sú zabezpečované fakultou na základe podnetov členov Klubu.
b) Stretnutia Klubu riadi dekan, resp., poverený prodekan fakulty.
c) Ak nie je v pozvánke na príslušné zasadnutie uvedené inak, náklady spojené s dopravou
na stretnutie Klubu hradí člen Klubu.
d) Aktivity Klubu sú prezentované prostredníctvom WWW stránky fakulty, WWW stránok stredných škôl a vybraných masovokomunikačných prostriedkov.

a) Prírodovedecká fakulta bude v rámci partnerskej spolupráce realizovať najmä tieto
aktivity:
§

poskytovanie informácií o svojich úspešných absolventoch,

V Košiciach 17. apríla 2012
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