4. A pedagógusok szakképesítése

1.

Pedagógus
neve

Munkakör

Szakképesítése

Tanított tárgyak

Ádám Csilla

tanító

Tanító, technika
szakkolégium

magyar nyelv, erkölcstan, tánc és dráma,
körny. ism.

Tanító, differenciált
szakvizsga fejl.
ped.

matematika

tanító,
2. Bajkán Barbara
osztályfőnök

3.

Bene
Anasztázia

tanító,
osztályfőnök

Tanító

magyar, ének-zene, vizuális kult.

4.

Bodnár Attila
Zoltán

lelkiigazgató,
hittanár

Görögkatolikus
lelkész, hittanár

hittan

5.

Bodnárné
Rolyák
Krisztina

tanár

Matematika –
informatika szak,
hittanár szak

matematika

6.

Erdei
Zsuzsanna

7.

Erdős Ákos

8.

Erdősné
Horváth Judit

9.

Fenyvesi
Józsefné

tanár, osztályfőnök történelem, német

tanár,
osztályfőnök,
munkaközösségvezető

Magyar
népművelés angol

tanár,
osztályfőnök, Matematika, kémia,
munkaközösségszakvizsg
vezető

tanár, osztályfőnök

Tanító, testnevelés
szak

történelem, német

magyar nyelv és irodalom, angol

matematika, kémia

testnevelés

10.

Futkos
Andrásné

tanár,
munkaközösségvezető

Magyar
népművelés orosz
nyelv

magyar nyelv és irodalom

11.

Dr.Gergely
Nándorné

könyvtáros tanár,
osztályfőnök

Magyar nyelv és
irodalom,
segédkönyvtáros
szakvizsga

magyar nyelv és irodalom, erkölcstan

12.

Ivancsó
Sándorné

tanító

Tanító, magyar,
testnevelés
szakkollégium

magyar nyelv és irodalom, ének-zene

13.

Kádárné
Balogh Katalin

tanító

Tanító, könyvtár
szakkoll., fejl.
szakvizsga

környezetism., életvitel, testnevelés

14.

Katona
Erzsébet

tanító,
osztályfőnök

15. Király Mihály tanár, osztályfőnök

16.

17.

Rajz, földrajz

vizuális kult, földrajz

Konczné
Ónodi Nóra

tanító

Tanító

Vizuális kultúra, testnevelés, életvitel

Máté Judit

tanító,
osztályfőnök,
munkaközösségvezető

Tanító

magyar, környezetism., testnev., énekzene

tanító,
osztályfőnök

Tanító, technika
ped.szakkoll.
tehetség szak.
szakvizsg.

magyar nyelv és irod., életvitel

tanító

Tanító, ember és
társ. műv. ter.

Gyed

tanár

Angol olasz szak

angol nyelv

18. Mező Csabáné

19.

Tanító, differenciált
magyar nyelv és irodalom, vizuális kult.
fejl.szakvizsga

Murguly
Lajosné

20. Nagy Krisztina

, célnyelvi civilizáció

21.

Dr. Sarka
Attiláné

tanár

Tanító, rajz,
tehetségfelj.
szakvizsga

(tartós távollét)

22.

Sebestyénné
Fülöp Éva

igazgatóhelyettes,
tanító

Tanító, ének-zene
szakkollégium,
tehetségfelj.
szakvizsga

matematika

Tanító, angol
műveltségterület,
testnevelés
műveltség ter.

kéttannyelvű testnevelés,
környezetismeret, technika

testnevelés

tanító
23.

Sipos Gergő
osztályfőnök

24.

Szabó Attila

igazgató, tanár

Földrajztestnevelés,
közoktatás vezető
szakvizsga

25.

Szabó János

tanár

Számítástechnikatechnika

informatika

Magyar nyelv és
iridalom, angol,
26. Szamosi István tanár, osztályfőnök
közoktatás vezető
szakvizsga

angol nyelv

27. Szűcs Sándorné

28.

30.

Törökné Szántó
Evelin

igazgatóhelyettes,
tanár

Történelem, angol,
orosz, közoktatás
vezető szakvizsga

kéttannyelvű történelem

tanító

Tanító, testnevelés
műveltségterület

matematika, testnevelés

Matematika , fizika,
tehetségfejl.
szakvizsga

matematika, fizika

Varga Angéla tanár, osztályfőnök

29.

Vargáné Kajor
Zsuzsanna

tanító

Tanító, ember és
társadalomismeret

magyar nyelv és irodalom, körny.ism.,
ének-zene, testnevelés

30.

Sarah Jones

anyanyelvi lektor
tanár

Angol szak

angol nyelv, célnyelvi civilizáció

31.

Béltekiné
Szívós Ágnes

tanár óraadó

Zeneiskolai hegedű
tanár

ének – zene

32.

Vincze Tibor

tanár óraadó

Biológia

biológia

