
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése 
 

 

Pályázó: Geráné Kullai Melinda 
 

A nevelőtestület egyhangúlag támogatta Geráné Kullai Melinda 

vezetési programját. 

 
 

Geráné Kullai Melinda 2013. augusztus 16-ától tölti be iskolánkban a 

tagintézmény-vezetői állást. Az előző vezetőnk, Máté Sándor távozása után 

bízta meg a tankerület ezzel a feladattal. 

Melinda magabiztosan, nagy ambícióval vette át a munkát, amelyet a mai napig 

lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint végez. 

A Pályázó sokrétű tapasztalatokkal rendelkezik, rendkívül innovatív szemléletű, 

a pedagógiai munka széleskörű ismerete jellemzi munkásságát. 

 

Pályázata a követelményeknek mindenben megfelel, alaposan átgondolt, 

logikusan jól felépített, jól megszerkesztett és könnyen áttekinthető munka. 

Átfogó képet ad az intézmény sajátosságairól, a tanulók összetételéről, a 

kompetenciaméréseken elért eredményekről, beiskolázási mutatókról, 

tanulmányi versenyeken való részvételről, tárgyi feltételekről.  

Említést tett az eddigi pályázati eredményekről, és a továbbiakban is rendkívül 

fontos feladatnak tartja a pályázati lehetőségek minél teljesebb körű 

kihasználását. 

Fontosnak tartja a meglévő kapcsolatok (SZMK, CSDSZSE stb.) további 

fenntartását, az együttműködést. 

 

A vezetői megbízását megelőző években osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői 

feladatokat látott el, a tagintézmény-vezető első számú helyetteseként 

gyakorlatot szerzett a vezetői feladatok elvégzésében is. 

Intézményünk jó hírnevének öregbítéséhez nagymértékben hozzájárultak pozitív 

irányú törekvései, melynek eredményeképpen számos pozitív változás történt 

iskolánkban. Mozgatórugója volt az  újszerű kezdeményezéseknek, 

elképzeléseknek, amelyek segítették az előrehaladást.  

 

A nevelőtestület véleménye szerint a pályázó az eddig eltelt 8 hónap alatt 

bizonyította, hogy alkalmas a vezetői feladatok ellátására, hiszen a vezetőváltás 

nem okozott problémát, az átállás teljesen zökkenőmentes volt. Az oktató, 

nevelő munka továbbra is az eddig megszokott módon folytatódott, ha 

szükségünk volt segítségre, azt mindig megkaptuk. Ez annak is köszönhető, 



hogy Melinda rendkívül tájékozott, s mindig mindennek utánanézett, a felmerült 

problémákat igyekezett mindenki megnyugtatására, naprakészen kezelni. 

 

Következetesen betartja és betartatja azokat a szabályokat, amelyek szükségesek 

egy iskolában a rend és fegyelem szempontjából. Különösen fontos ez a 

példamutatás a gyermekek testi, lelki, érzelmi fejlődése szempontjából. 

 

A pályázatban leírt elképzelései, tervei reálisak, amelyek tantestületünk odaadó, 

együttműködő munkájával megvalósíthatók. 

 

 

 

 

 

 

Csólyospálos, 2014. május 20.  

 

 

A nevelőtestület nevében: 
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