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1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 
  

 Név Végzettség, szakképzettség Beosztás 2017/2018. tanév 

1.  Barcsik Edit tanító, ének-zene műv.ter, vizuális 

kultúra műv. ter. 

tanító, napközi 

2.  Bartáné Füle 

Bianka 

tanító, magyar nyelv és irodalom műv. 

terület  

 

tanító 

3.  Bodor Melinda  tanító,  

ember- és társadalom műveltségterület 

tanító,1.b osztály osztályfőnök 

4.  Bondár Enikő olasz-magyar szakos tanár,  

magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár 

5.a osztályfőnök, 

magyar nyelv és irodalom, 

gyermek és ifjúságvédelmi 

felelős, tanulószoba 

5.  Borbélyné 

Megyeri Marianna 

tanító, testnevelés speciális kollégium  3.b osztályfőnök 

 

6.  Csányi Emese tanító 

gyakornok 

tanító 

7.  Deák Lajosné matematika- technika - kémia szakos 

tanár, mentorpedagógus, közoktatási 

vezető szakvizsga 

7.b osztályfőnök, 

matematika, kémia, technika, 

természettudományi 

munkaközösség-vezető, 

Intézményi önértékelési 

csoport tagja 

8.  Dömötörné Tar 

Margit 

magyar-orosz szakos tanár,  

magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, közoktatási vezető 

szakvizsga 

8. a osztályfőnök 

magyar nyelv és irodalom,  

hit,- és erkölcstan, humán 

munkaközösség-vezető 

9.  Endre Mihály 

  

számítástechnika - technika szakos tanár Igazgatóhelyettes 

informatika, 6.b osztályfőnök 

10.  Fehér Emil testnevelő-edző 

gyakornok 

5. b osztályfőnök, testnevelés, 

tanulószoba 

11.  Fekete Barbara pedagógia-művelődésszervező szak 

gyakornok 

tanító, 

12.  Francia Csaba pedagógia-angol szakos tanár 

részmunkaidő 

angol nyelv 

13.  Győri Tamás számítástechnika-informatikus 

könyvtáros tanár 

8. b osztályfőnök, informatika, 

áttanítás: informatika – 

Nyárlőrinc, rendszergazda 

14.  Győri Istvánné tanító, magyar nyelv és irodalom műv. 

terület  

közoktatási vezető szakvizsga  

Igazgató 

környezetismeret 

Intézményi önértékelési 

csoport tagja 

15.  Ivicz Ivett 

 

tanító, német nyelvi tanító 1-6. évf. 2. b osztályfőnök, német nyelv 
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16.  Ivicz Lázár József testnevelés szakos tanár  testnevelés  

 

17.  Ivicz Lázár 

Józsefné 

tanító, orosz szakkollégium 1. a osztályfőnök, Intézményi 

önértékelési csoport tagja 

18.  Kiss-Szemiczeyné 

Kócsó Andrea 

tanító tanító, 4. c osztályfőnök, 

napközi 

 

19.  Kalmárné Palásti 

Mónika  

tanító  

ember és társadalom műveltségterület 

4. b osztályfőnök,  

diákönkormányzatot segítő 

tanár, KAT elnök 

20.  Kemény Csilla tanító tanító 

21.  Kozmáné László 

Zsuzsanna 

tanító tanító, 2.a osztályfőnök  

22.  Kopcsik István történelem-földrajz szakos középiskolai 

tanár 

földrajz, történelem, 

természetismeret 

23.  Maróti Pál matematika-műszaki ismeretek és 

gyakorlatok-fizika szakos ált isk. tanár, 

közoktatási vezető szakvizsga  

matematika, fizika, technika, 

tanulószoba 

24.  Maróti Pálné matematika-műszaki ismeretek és 

gyakorlatok szakos ált isk. tanár 

6.a osztályfőnök, 

osztályfőnöki munkaközösség-

vezető 

matematika, technika 

25.  Novák Éva tanító, angol nyelvi tanító 1-6.osztály angol nyelv 

26.  Novák Lászlóné tanító, ember- és társ. műveltségterület, 

Preventív és differenciáló fejlesztő ped. 

szakvizsga  

tanító, 3. a osztályfőnök,  

alsós munkaközösség-vezető 

27.  Somodi Ida tanító, ember- és társ. műveltségterület  tanító, ökoiskola koordinátor, 

tanulószoba 

28.  Suba Jánosné magyar-orosz szakos ált. isk. tanár  Igazgatóhelyettes 

magyar nyelv és irodalom 

Intézményi önértékelési 

csoport tagja, tanulószoba 

29.  Szőke Éva ének-zene - rajz szakos tanár  7.a osztályfőnök, ének-zene, 

vizuális kultúra, tanulószoba  

30.  Tallóné Farkas 

Krisztina 

történelem-könyvtár szakos tanár, 

gyógypedagógus tanár  

 

gyógypedagógus, 

Intézményi önértékelési 

csoport tagja 

31.  Tóthné Mátyus 

Monika 

tanító, matematika szakkollégium 

pedagógiai értékelési szakértő 

szakvizsga,  

okleveles minőségfejlesztési tanár 

tanító,  

Intézményi önértékelési 

csoport tagja 

32.  Ürmösné Csányi 

Éva 

tanító, népművelés spec. koll. 

 

4. a osztályfőnök, KAT-tag, 

TKF munkaközösség-vezető 

 

      33. Bolláné Csernák 

Csilla  

tanító, angol műveltségterület 

anglisztika, andragógia 

tartós távollét  

34. Besszerné Almási 

- Szabó Zsuzsanna 

tanító, testnevelés és sport 

műveltségterület, gyógypedagógus tanár  

tartós távollét 

 


