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Ertelné Csák Judit intézményvezető pályázatának véleményezése 

 

Ertelné Csák Judit intézményvezető pályázata nagyon alapos, igényes és rendkívül 

átgondolt munka. Tartalmát tekintve logikusan felépített, szakmai szempontokat teljes 

mértékben előtérbe helyezve készült pályázatot olvastunk. A célokat gyermekközpontúság 

jellemzi, hűen tükrözve eddigi munkásságát. Nagyon jónak értékelendő, hogy a leírt 

javaslatait ajánlásokként fogalmazta meg, ezáltal rugalmasságot és kiszámíthatóságot tükröz. 

Az intézmény arculatába maximálisan illeszkedő terveket és gondolatokat fogalmazott meg, 

amellyel a Közalkalmazotti Tanács egyetért. Nagyon hasznos cél a „Boldogság programba” 

való csatlakozás. Ez a program nagyon jól illeszkedik a „Mosolygós iskola” pozitív 

gondolkodásra hangsúlyt helyező szellemiségébe. Az országban elsőként elnyert „Mosolygós 

iskola” cím az intézmény életében naponta megjelenik és a program megújítása folyamatos, 

amelyet nagyon hasznosnak éreznek a gyermekek, a szülők és a nevelőtestület is 

visszajelzéseik alapján. Nagyon fontosnak értékeltük, hogy a pályázatban leírásra került a 

pozitív gondolkodásra nevelés mellett, az egészséges életmód keretében az intézmény 

sportéletének fejlesztése, magas színvonalon tartása. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

pályázat kiemelten lényeges dolognak tekinti a portfólióírással kapcsolatos támogatást, 

ösztönzést. Nagyon jó és egyedi ötletei vannak az intézményfejlesztés lehetőségeivel 

kapcsolatban. A nevelőtestületet folyamatosan ösztönzi az innovatív gondolkodásra és 

maximálisan támogatja, hogy szakmailag fejlődjenek és megújuljanak.  Folyamatosan 

figyelemmel követi és szorgalmazza a különböző pályázatokban való részvételt, melyek során 

az intézmény már eddig is kiemelt anyagi forrásokhoz jutott, így a pedagógusok 

továbbképzéseken vehettek és vehetnek részt, továbbá sok új és korszerű eszközt lehet 

igénybe venni az oktatás fejlesztéséhez az intézményben. Nagyon jó kapcsolatot ápol a 

fenntartó, a működtető és egyéb civil szervezetekkel, ezzel is segítve az intézmény 

harmonikus működését. A szülőkkel is közvetlen, megértő és minden helyzetben igyekszik 

szem előtt tartani, hogy olyan megoldás szülessen, amely minden félnek megnyugtató és 

elfogadható. A jogszabályokat naprakészen ismeri és maximálisan betartja, folyamatosan 

tájékozódik ezen a területen, így időben tudja tájékoztatni a dolgozókat az esetleges 

változásokról, előírásokról. 
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Szakmailag példamutató és nagy tudású ember, aki mind az alsó, mind a felső tagozat 

pedagógiai munkáját remekül átlátja és vezeti. Sok segítséget nyújt a dolgozóknak, mind 

emberileg, mind szakmailag. Bármely helyzetet határozottan és mindig a hatályos 

törvényeknek megfelelően, tisztességesen old meg. Nagyon közvetlen, empatikus, mindezek 

mellett igen határozott vezető, aki biztonságot nyújt. Mindig törekszik arra, hogy ne a 

problémát, hanem a megoldást nézze, keresse. A felmerülő problémákat mindig 

rugalmasan oldja meg. Ezt a „hitvallását” törekszik a nevelőtestületben, a szülők és a 

gyermekek körében is átadni. Az intézmény valamennyi dolgozója maximálisan eleget tesz 

kéréseinek és valamennyi elképzelését támogatják. Remek légkörben dolgozhatunk vezetése 

alatt. 

Ertelné Csák Judit pályázatát a fentiekben leírt elemzések és tapasztalatok alapján a 

Közalkalmazotti Tanács tagjai teljes mértékben támogatják. 
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