SSZ

1

Név

Ács Marietta

2

Almási Krisztina

3

Bognár Tamás

Szakképzettségek, végzettségek

Pedagógus szakvizsgák

angol: 3. és 4. évfolyam,
napközi (3.a-4.c)

általános iskolai tanító matematika szakkollégiumi
képzéssel

2.c osztályfőnök, 2.c:
matematika, magyar,
környezetismeret, rajz,
technika, ének: 2.a, 2.c

testnevelés szakos tanár, általános iskolai tanító
testnevelés speciális kollégiummal

8.a osztályfőnök, énekzene: 8.a, testnevelés: 5.a,
5.b, 6.a, 7.a, 8.a, 8.b
8.b osztályfőnök, magyar
és történelem: 8.a, 8.b
történelem: 7.b, magyar:
6/ 1. és 3. csoport

Bognárné
Karai Margit

okleveles magyartanár, okleveles történelemtanár

5

Burai Balázs

okleveles zongoratanár

6

Carcassné
Hegyvári Bernadett

8

Czirják Attila

Czirják György

Tanított tantárgyak

angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angol
nyelv és irodalom szakos bölcsész

4

7

Egyéb
továbbképzések

billentyűs tanszak
képzőművészeti, grafika
és festészet tanszak

okleveles szilikátipari tervezőművész

angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles
történelemtanár

okleveles testnevelő tanár, szakedző (atlétika),
biológia szakos tanár

1

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető;

6.b osztályfőnök, angol:
6.a és 6.b, történelem:
6.b, hon- és népismeret:
5.a

szakvizsgázott pedagógus,
testnevelő mentortanár;

Testnevelés 6.b. 7.b, 8.c
Biológia: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b,
8.c
Röplabda szakkör,
Kosárlabda szakkör,
Atlétika szakkör

SSZ

Név

9

Csepregi Csaba

10

Csertő Edit

11

Dósa Judit

12

Dosztály Martina

13

Filipcsei Bettina

Szakképzettségek, végzettségek

Pedagógus szakvizsgák

földrajz szakos tanár, katolikus hittanoktató

Egyéb
továbbképzések

Tanított tantárgyak

Sportedző atlétika
sportágban;Az
erkölcstan tantárgy
tanításának elméleti
és módszertani
ismeretei a
köznevelési
intézmények 5-8.
évfolyamán

6.a osztályfőnök, földrajz:
7. és 8. évfolyam,
természet ismeret és
etika: 5. és 6. évfolyam

ének-zene: 6. és 7.
évfolyam, 8.b, 8.c

ének-zene szakos tanár, zeneiskolai zongora-tanár

okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár, rajz
szakos tanár

Kiadványszerkesztő;
Lakberendező;
Grafikus
(elektronikus
grafikus,
képszerkesztő);

művészeti tagozatvezető,
képzőművészeti, grafika
és festészet tanszak

érettségi

napközi. 1.a, 2.a, 2.c, 3.a,
4.c

általános iskolai tanító angol műveltségi területen

angol: 4.a és 4.b, napközi
(2.c-4.a), játékos angol:
2.c és 2.a,
tehetséggondozás: 3.a

2

SSZ

Név

Szakképzettségek, végzettségek

Pedagógus szakvizsgák

Egyéb
továbbképzések
Az erkölcstan
tantárgy tanításának
elméleti és
módszertani
ismeretei a
köznevelési
intézmények 5-8.
évfolyamán

Tanított tantárgyak

15

Gigor-Szücsi Anita

angol szakos nyelvtanár, általános iskolai tanító
angol idegen nyelvi műveltségi területen

17

Hajnal Antalné

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi
képzéssel,

napközi 5-8. évfolyam
2.a osztályfőnök, 2.a:
matematika, magyar,
környezetismeret, rajz,
technika, napközi 5.
csoport (2.a-4.c)

18

Halász Éva

általános iskolai tanító,

19

Hegyi Tímea

rajz szakos tanár, okleveles vizuális és
környezetkultúra szakos tanár,

20

Horváth Andrea

21

Horváth Szabina

5.a osztályfőnök, angol:
5.a, 5.b, 8. évfolyam

Felkészítés az
technika: 5. és 6.
általános iskolai
évfolyam, rajz: 5-8.
erkölcstan tanítására évfolyam

általános iskolai tanító, nyelv- és beszédfejlesztő
pedagógus, általános iskolai tanító magyar nyelv és
irodalom műveltségi területen,

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető;

magyar nyelv és magyar
irodalom: 5/2
napközi 7. csoport (2.b3.b) környezetvédelmi
szakkör: (H-5.óra: 2.b, P5.óra: 1.b-2.b),
természetbúvár szakkör:
(K-CS 5.óra: 4.c), mesés
állatvilág (SZ-5.óra: 1.b)

biológus,

3

SSZ

Név

22

Hosszú István

23

Illné Tábori Nóra

24

Juhászné
Dosztály Éva

25

Kátai Anita

26

27

Koczák Tamás

Lengyel Judit

Szakképzettségek, végzettségek

Pedagógus szakvizsgák

Egyéb
továbbképzések

Tanított tantárgyak

5.b osztályfőnök, magyar:
5/1, 5/3, 6/2, 7.b
történelem: 5.a, 5.b
honismeret. 5.b
ének: 5.a, 5.b

magyar szakos általános iskolai tanár, történelem
szakos tanár,

általános iskolai tanító német idegen nyelvi
műveltségi területen,
általános iskolai tanító angol műveltségi területen,
okleveles angoltanár, okleveles pedagógiatanár,
általános iskolai tanító,

általános iskolai tanító informatika műveltségi
területen,

7.b osztályfőnök, angol:
5.b, 6.b, 7.a, 7.b
Fejlesztődifferenciáló
pedagógus;

magyar: 4.c, matematika:
4.c, testnevelés: 4.c és
2.b, fejlesztő

műszaki
informatikus;
számítástechnikai
szoftver üzemeltető;

7.b osztályfőnök,
technika: 7.a, 7.b,
erkölcstan: 5.b, 6.b, 7. és
8. évfolyam, informatika:
6., 7., 8. évfolyam
2.b osztályfőnök, 2.b:
magyar, matek,
környezetismeret, rajz,
matek korrepetálás,
testnevelés (2 órában),
ének: 2.b és 4.b, etika: 2.
évfolyam,

általános iskolai tanító ember és társadalom
műveltségi területen,

4

SSZ

Név

28

Mészáros Istvánné

29

Nán Viktória

30

Nánási Anett

31

Nyáriné Varga Dóra

Szakképzettségek, végzettségek

Pedagógus szakvizsgák

Egyéb
továbbképzések

Tanított tantárgyak

4.b osztályfőnök, 4.b:
matematika, magyar nyelv
és irodalom,
környezetismeret, vizuális
kultúra, életvitel és
gyakorlat, testnevelés és
sport, 4. évfolyam etika

általános iskolai tanító,

német szakos nyelvtanár

német: 6.a, 7.a, 8.a, 8.c

általános iskolai tanító testnevelés és sport
műveltségi területen,

Sportoktató;

napközi 5. csoport (2.a4.c), testnevelés és sport:
1.a, 2.a, 2.c, 4.a, du.
testnevelés és sport: 1.b,
2.b, 1.a, 2.a, 2.c, 4.a
fúvós, zeneismereti,
társastánc szak

oboatanár, kamaraművész,

Tanulásirányítás
mesterfokon;
matematika: 6/I., 6/II.,
Tanulásmódszertan
7.a, 7.b, 8.b, 8.c
tanítása; Multimédia
az oktatás;

32

Ofelláné
Horváth Bernadett

matematika szakos tanár,

33

Orosziné Horváth
Szilvia

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi
területen,

5

SSZ

Név

Szakképzettségek, végzettségek

Pedagógus szakvizsgák

Egyéb
továbbképzések

Tanított tantárgyak

Orsikné Farkas Éva

tanulásban akadályozottak pedagógiája-logopédia
szakos tanár, gyógypedagógus, logopédia szakos
tanár,

szakvizsgázott pedagógus
gyógypedagógiai
szakterületen;

rehabilitációs fejlesztő
foglalkozások: 1-8.
évfolyam sajátos nevelési
igényű tanulóknak,
természetism. és rajz: SNI
1-4. évfolyam

35

Őszné Sima Anna

általános iskolai tanító ember és társadalom
műveltségi területen,

szakvizsgázott pedagógus
tanügyigazgatási szakértői
területen;

1.b osztályfőnök, 1.b:
magyar, matematika,
testnevelés, rajz,
ének: 1.a, 1.b, 3.a

36

Pap Petra

34

37

Pásztor Diána

38

Rozgonyi Andrea

39

Simon László

40

Szabóné
Varró Julianna

matematika 1. a, napközi
1.a és 2.c

általános iskolai tanító
Erkölcstan oktatása
az általános iskola
felső tagozatán.

okleveles történelemtanár, okleveles magyartanár,

napközi (2.b-4.b)
korrepetálás: 1.a, 1.b, 2.b,
3.b, 4.c

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
matematika szakos tanár, kémia szakos tanár,
okleveles matematika szakos tanár, okleveles fizika
szakos tanár,

6

8.c osztályfőnök, magyar
nyelv, magyar irodalom,
történelem: 7.a, 8.c
dráma-előképző, alapfok

kémia: 7. és 8. évfolyam
szakvizsgázott pedagógus
szocioterápia
szakterületen;

matematika: 5/1, 5/3, 6/2,
8.a fizika: 7. és 8.
évfolyam

SSZ

Név

42

Szutterová Zuzana

43

Tábi Józsefné

Szakképzettségek, végzettségek

Pedagógus szakvizsgák

Egyéb
továbbképzések

Tanított tantárgyak

általános iskolai tanító ember és társadalom
műveltség területen,

3.b osztályfőnök, 3.b:
matematika, magyar nyelv
és irodalom,
környezetismeret, vizuális
kultúra, életvitel és
gyakorlat, testnevelés és
sport, 2.b életvitel és
gyakorlat, 3.a és 3.b etika,
hit és erkölcstan

matematika szakos tanár, általános iskolai tanító rajz
szakkollégiumi képzéssel,

környezet, etika: 1.b,
ének: 3.b és 4.c, technika:
1.b és 4.a

44

Tárnokiné Ofella
Ildikó

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi
képzéssel,

1.a osztályfőnök, 1.a:
magyar nyelv és irodalom,
környezetismeret, vizuális
Számítógép-kezelő (- kultúra, életvitel és
szakvizsgázott pedagógus,
használó);
gyakorlat,
4.c
közoktatási vezető;
segédkönyvtáros
környezetismeret, vizuális
kultúra, életvitel és
gyakorlat
alsó és felső könyvtár

45

Tóth Zsuzsanna

általános iskolai tanító technika szakkolégiumi
képzéssel,

gyógypedagógiai
asszisztens; fejlesztő
pedagógia alapjai;

7

SNI-II.

SSZ

47

Név

Törökné
Ofella Katalin

49

Uhereczky Krisztina

50

Váradi Erika

51

Varróné Kuli Margit

Szakképzettségek, végzettségek

Pedagógus szakvizsgák

okleveles pedagógiatanár, általános iskolai tanító,
általános iskolai tanító matematika műveltségi
területen,

Egyéb
továbbképzések

Tanított tantárgyak

Számítógép-kezelő (használó);
szakvizsgázott pedagógus,
Erkölcstan oktatása matematika: 5/2
közoktatási vezető;
az általános iskola
felső tagozatán.
3.a osztályfőnök, 3.a:
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
környezetismeret, vizuális
kultúra, életvitel és
gyakorlat, testnevelés és
sport

általános iskolai tanító,

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon,

SNI pedagógiai
mentor tanár;

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi
képzéssel, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus,

8

SNI alsó
4.a osztályfőnök 4.a:
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
környezetismeret, rajz és
ének, fejlesztő pedagógus
felső tagozaton (+1 fő 4.
osztályos)

SSZ

Név

Szakképzettségek, végzettségek

Pedagógus szakvizsgák

Egyéb
továbbképzések

Iskolai végzettség,
szakképzettség

Név
Frauenhoffer Zoltánné

érettségi, pedagógiai asszisztens

Grezsákné Czakó Marianna

közgazdász

Szalóki Zsófia Bettina

gyógypedagógiai asszisztens,

Tóthné Csabai Zsuzsanna

érettségi

képesített könyvelő, vállalati tervező,
statisztikus (érettségi), iskolatitkár,

Udvari Károlyné

9

Tanított tantárgyak

