ŠTATÚT

METODICKÉHO

ZDRUŽENIA

Riaditeľka Materskej školy Vsetínska 36, Stará Ľubovňa na základe vyhlášky č. 306/2008 Z.
z. v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole určuje štatút metodického združenia.
Čl. 1
Postavenie a poslanie metodického združenia
Metodické združenie zriaďuje riaditeľka materskej školy ako svoj poradný orgán. Vedením
poveruje jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci,
asistenti učiteľa, ktorí pôsobia v materskej škole. Metodické združenie sa schádza najmenej
štyrikrát za školský rok, resp. podľa potreby. Riadi sa plánom činnosti schváleným riaditeľom
materskej školy, ktorý zároveň jeho činnosť vyhodnocuje dvakrát za školský rok.
Čl. 2
Ciele činnosti metodického združenia
Cieľom činnosti metodického združenia je upevňovať demokratický štýl riadenia (účasť na
riadení materskej školy), pozitívne ovplyvňovať profesijný rast pedagogických zamestnancov,
zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti.
Čl. 3
Vedúci metodického združenia
Riaditeľka materskej školy poveruje vedením metodického združenia pedagogického
zamestnanca, ktorý je zaradený do kariérovej pozície pedagogický zamestnanec špecialista.
Práva vedúceho metodického združenia:
-

zvolávať zasadnutia metodického združenia

-

zúčastňovať sa na zasadnutiach vedenia materskej školy

-

kontrolovať a hodnotiť úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti

-

predkladať návrhy na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania

Vedúci metodického združenia zodpovedá za:
-

vypracovanie plánu činnosti metodického združenia, jeho plnenie a vyhodnotenie
plnenia úloh

-

vedenie zápisníc zo zasadnutí metodického združenia

-

vedenie riadnych, prípadne mimoriadnych zasadnutí metodického združenia

-

spoluprácu s vedením materskej školy

-

organizovanie rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov

Čl. 4
Práva a povinnosti členov metodického združenia
Práva členov metodického združenia:
-

vyjadrovať sa k odborným otázkam týkajúcim sa výchovno-vzdelávacej činnosti

-

predkladať návrhy na skvalitnenie výchovy a vzdelávania

-

byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacej činnosti a koncepčných
zámeroch materskej školy

-

využívať podmienky vytvorené vedením materskej školy na svoj osobnostný
a profesijný rast

Povinnosti členov metodického združenia:
-

zúčastňovať sa na zasadnutiach metodického združenia

-

plniť úlohy vyplývajúce z plánu činnosti metodického združenia

-

podieľať sa na tvorbe plánu činnosti, školského vzdelávacieho programu
a vypracovaní pedagogickej dokumentácie

-

udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom vzdelávania alebo
sebavzdelávania v zmysle Plánu profesijného rozvoja, ktorý je platný pre materskú
školu
Čl. 5
Záverečné ustanovenie

Štatút metodického združenia Materskej školy Vsetínska 36, Stará Ľubovňa nadobúda
právoplatnosť dňom schválenia riaditeľom materskej školy na zasadnutí pedagogickej rady.
Zmeny a doplnky tohto štatútu prerokúva pedagogická rada, schvaľuje riaditeľ materskej
školy.
Prerokovanie a schválenie štatútu na pedagogickej rade 28.9.2020
Platnosť štatútu metodického združenia od: 29.9.2020

vypracoval: Mgr. Mariana Krulčiková
vedúci metodického združenia
schválil: Mgr. Zuzana Vyšňovská
riaditeľ materskej školy

