Ertelné Csák Judit intézményvezetői pályázatának véleményezése

Készítette: MTSZSZ helyi pedagógus csoportja

A MTSZSZ-nek helyi pedagógus csoportja örömmel vette, hogy Ertelné Csák Judit
intézményvezető 15 év után újra megpályázta a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola
intézményvezetői állását.
Ertelné Csák Judit intézményvezetői beosztásra megírt, a következő öt évre szóló pályázata
tagságunk szerint jól megszerkesztett, logikusan felépített, magas szintű, mindenre kiterjedő,
jövőbe néző, gyerekcentrikus. Pályázata céltudatos irányelveket tükröz, melyben kiemelt
hangsúlyt kap a személyiség, a pozitív életszemléletre való képesség fejlesztésének erősítése.
Az igazgatónő jövőre vonatkozó tervei jól tükrözik a gyerekek iránti elkötelezettségét. Fontos
számára az új iránt fogékony iskola felépítése a tantestülettel közösen együttműködve.
Pályázatában nagyon szimpatikus számunkra, hogy magas szakmai követelményeket
támasztó, együtt dolgozni tudó és akaró kollektívának tart minket, se velünk együtt abszolút
bizalomra alapozva, demokratikusan kíván együtt dolgozni.
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multikulturális nevelőként végzi. A „Mosolygós”iskola vezetőjeként nyitott a gyerekekkel,
kollégákkal. Szívvel-lélekkel dolgozik, ösztönzi a pedagógusokat az önképzésre, az új
pedagógiai módszerek megismerésére, és támogatja az életpályamodellben való részvételüket.
Szakmailag kiemelkedő tudású ember, aki mind az alsó, mind a felső tagozat pedagógiai
munkáját kiemelkedően átlátja és vezeti. Rengeteg segítséget nyújt a dolgozóknak mind
emberileg, mind szakmailag. Bármely helyzetet határozottan és mindig a hatályos
törvényeknek megfelelően, tisztességesen old meg.
Az iskola helyzetét, személyi állományát, tárgyi viszonyait nagyon jól ismeri. Pályázatában
reális, körültekintő helyzetelemzést adott az intézményről, annak kapcsolati rendszeréről.
A Pedagógiai Programban kiemelt helyet foglal el a kétpólusú iskolai program, a
tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Ennek szellemében célként jelöli meg a tanulószobai
foglalkozás hatékony megvalósítását.

Regisztrált tehetségpontként szeretné közös munkával elérni, hogy iskolánk akkreditált
tehetségponttá váljon. Meghatározza az ehhez szükséges módszereket, az új munkacsoport
létrehozását, melynek feladata a tehetségtámogató folyamatok leírása, szakszerű végrehajtása.
Hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, a környezet, tudatosabb védelmére. A szelektív
hulladékgyűjtésre hulladékgyűjtő tárolóedényeket tervez az osztálytermekbe, melynek
költségét az éves papírgyűjtésből származó bevételből finanszírozná.
Az őszi hétvégi közös kirándulással egyben támogatja a gyermekek egészséges életmódra
nevelését, és a szabadidő hasznos megtervezését, eltöltését.
A gyermekek viselkedéskultúrájának javítására a csapatmunkát, a feszültségmentes légkört,
az egymásra figyelést és egymástól tanulást, a szülőkkel való szoros kapcsolattartást jelöli
meg.
A sikeres életen át tartó tanuláshoz és a boldog felnőtté váláshoz szükséges kitartást,
megbecsülést, elfogadást, segítést a „Boldog iskola” cím elnyerésével kívánja megalapozni.
A társintézetekkel, partnerekkel, a MTSZSZ- tel szorosan kíván együttműködni, úgy, hogy az
iskola-, munkavállalók érdekeit figyelembe veszi.
Ertelné Csák Judit a kor követelményeihez, elvárásaihoz alkalmazkodva, a törvényességet
betartva folytatni kívánja a munkássága alatt jól bevált dolgokat,- de mint az a pályázatából
kitűnik, - nyitott a folyamatos megújulásra.
Menedzser típusú vezetőként szereti az új kihívásokat, a változó világunkkal kínálta újítások
megismerését, bevezetését az intézményben. Pozitív személyiségjegyei ehhez nagymértékben
hozzájárulnak: empatikus, optimista gondolkodású, pozitív életszemléletű, szociálisan
érzékeny, rugalmas, demokratikus döntéstechnikát alkalmazó, mások értékeit megbecsülő
személyiség, aki csapatmunkában látja a közös célok, elvek megvalósítását.
A szakszervezet tagjai elfogadják a pályázatban megfogalmazott célokat, feladatokat, a
pályázó küldetésnyilatkozatát. Az eddigi irányítása alatti eredmények, fejlődések is jól
mutatják vezetői alkalmasságát, melynek folytatását továbbra is támogatjuk.
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