Pedagógusok végzettsége, szakképzettsége
2018/2019
Általános iskola

Név
1.

Ballai László Lajos

Munkakör
tanító

tanár- földrajz, rajz szak

tanító

tanító – testnevelés
szakkollégium; közoktatás
vezetői szakvizsga

Bohácsné Laki Judit
2.
3.

Csepreginé Váli Márta
(gyes)

tanító
tanító – angol műveltségterület
tanár

Csepregi Zsolt
4.
5.

Csulákné Kalcsevszky
Mária
Dulai Nikolett

tanító
tanító

tanító- angol nyelv
műveltségterület

tanító

magyar , történelem szakos
középiskolai tanár

tanító

tanító- magyar nyelv és irodalom
műveltségterület

gyógypedagógus
tanár

gyógypedagógus ( tanulásban
akadályozottak pedagógiája)

tanár

tanító- német műveltségterület,
általános iskolai tanár- német
nyelvszakos; gyógypedagóguslogopédia, autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon

7.
Gálné Földházi Anikó
8.
Garainé Szondi Katalin
9.

Görgényiné Péter Anikó
10.
11.
12.
13.
14.

tanító – sport műveltségterület;
általános iskolai tanár testnevelés szak

tanító

6.
Fodor Erika

Végzettsége

Gudmonné Gosztolai
Margit Erzsébet

tanító

Gyenes Éva (gyes)

tanár

okleveles zeneismeret-tanár

Gyenes Tamás

tanár

testnevelő-edző

Holkó Erzsébet

tanár

földrajz, népművelő szak

tanító- anyanyelv szakkollégium

15.
16.

Jelenik Tiborné

óraadó tanár

műszaki tanár

Kerti Istvánné

tanító

tanító – rajz szakkollégium

tanár

tanító- német műveltségterület,
általános iskolai tanárinformatika szak

tanár

általános iskolai tanár- magyar
nyelv és irodalom, történelem
szak

tanár

általános iskolai tanár- technika ,
matematika szak

tanító

tanító – angol , ének
műveltségterület

Kerti Nóra
17.
Kissné Horváth Annamária
Veronika
18.
Kovácsné Görgényi Ilona
19.
Dr. Kovácsné Nyíri Nikolett
20.
21.

Kovácsné Vincze Gabriella
Erzsébet

intézményvezető- tanító- technika szakkollégium;
helyettes
közoktatás vezetői szakvizsga
tanár

okleveles technika szakos
középiskolai tanár, okleveles
informatikatanár; általános
iskolai tanár: fizika, technika szak

tanító

általános iskolai tanító
népművelés, rajz szakkollégiumi
képzéssel; szakvizsgázott
pedagógus , fejlesztő,
differenciáló pedagógia
területen

Lengyelné Szeidl Anna

tanító

tanító – rajz szakkollégium

Markóné Paréj Ágnes

intézményvezető- tanító – anyanyelvi
helyettes
szakkollégium, gyógypedagógus(
oligofrén pedagógus) ;
szakvizsgázott pedagógus
(közoktatásvezető)

Kovács Zoltán
22.

Kunczné Balázs Teréz

23.
24.

25.
Nagyné Oliácsek Enikő

tanár

rajz, földrajz szakos tanár;
közoktatás vezetői szakvizsga

tanár

magyar nyelv és irodalom szakos
általános iskolai tanár

tanító

tanító – orosz szakkollégium,
angol nyelv műveltségterület

26.
Őriné Végi Éva
27.
Paréjné Molnár Julianna
28.

tanár

tanító – testnevelés
szakkollégium, általános iskolai
tanár – testnevelés szak

tanító

tanító – könyvtár szakkollégium

tanár

általános iskolai tanító
testnevelés és sport műveltségi
területen; angol nyelv és
irodalom szakos tanár ; okleveles
informatikatanár ;szakvizsgázott
pedagógus , fejlesztő,
differenciáló pedagógia
területen

Persóczki Zoltánné
29.
30.

Radvánszki Ágnes

Rácz Krisztina

31.

Sánta Edit
32.

intézményvezető tanító – népművelés
szakkollégium, általános iskolai
tanár - magyar nyelv és irodalom
szak , szakvizsgázott pedagógus
(közoktatásvezető)
tanár

ének-zene, karvezető,
szolfézstanár , olasz nyelv szakos
általános iskolai tanár

gyógypedagógus
tanár

tanító angol műveltségterület,
;gyógypedagógus tanár
(oligofrénpedagógia,
szurdopedagógia), jeltolmács
szakértő

tanár

tanító – ének szakkollégium,
matematika műveltségterület

tanár

tanító – pedagógia, rajz
szakollégium, általános iskolai
tanár – orosz , angol nyelv szak

tanító

tanító – ének, anyanyelvi
szakkollégium

óraadó tanár

általános iskolai tanár –
népművelő, pedagógia szak

Surányi Krisztina
33.

Szabó Adrien Mária
34.
Szabó Mihály
35.

Szabóné Lang Mária
36.
Szabóné Pajerich Andrea
37.
Szondi Miklós Sándor
38.
Szűcs Bence
39.

óraadó
iskolapszichológus

okleveles pszichológus

Tenggné Bodicsi Júlia

tanár

általános iskolai tanár – könyvtár
, magyar nyelv és irodalom szak

tanár

filozófia szakos középiskolai
tanár

tanár

művelődésszervező, magyar
nyelv és irodalom szakos
általános iskolai tanár

tanító

tanító, matematika
műveltségterület

40.
41.

Váradi-Gergely Noémi
Magda
Vörösné Balogh Éva

42.
Weisz Mónika
43.

Alapfokú Művészeti Iskola

Név

Munkakör
tanár

Cs. Farkas Katalin Rozália
1.

4.
5.

intézményegység harsonatanár, kamaraművész,
-vezető
nevelő tanár, közoktatásvezető

Gallina Zsolt

tanár

Zeneiskolai klarinét tanár

Kákonyi Árpád János

óraadó tanár

dob ütő előadóművész

Litauszki Petra

tanár

zongoratanár, kamaraművész

tanár

okleveles harsonatanár,
kamaraművész

Nagy Máté
6.

okleveles oboatanár, okleveles
oboa művésztanár, klasszikus
oboa előadóművész

Fuchs Attila
2.
3.

Végzettsége

