Pedagógusok és noks iskolai végzettsége és szakképzettsége

Név

Végzettség szintje

Tanított osztály vagy évfolyam

Tantárgy

Szakképzettségek

5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B,9C,10A 10B 10C 10
pedagógiai előadó, énekzenetanár,
ének-zene tantárgycsoport (énekzene);
D 11.
okleveles zongoratanár, szolfézstanár

Andáné Vastag Andrea Kornélia

egyetem

Bajnai Diána

egyetem

7,8,9,10,11,12

Balog Csilla

egyetem

5,6,7,9,12

Beke László Endre

főiskola

8,10,11

magyar nyelv és irodalom
tantárgycsoport (magyar nyelv és
irodalom)
magyar nyelv és irodalom
tantárgycsoport (magyar nyelv és
irodalom), történelem tantárgycsoport
(történelem)

okleveles magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár
okleveles magyartanár, okleveles
történelemtanár
okleveles protestáns teológus
(lelkipásztor szakiránnyal)

földünk és környezetünk
földrajz szakos általános iskolai tanár,
tantárgycsoport (földrajz);
művelődésszervező, földrajz szakos
mozgóképkultúra és médiaismeret
középiskolai tanár, mozgóképtantárgycsoport, (mozgóképkultúra és
forgalmazó és üzemeltető
médiaismeret);

Bertalan Gábor

egyetem

7,8,9,10,11,12

Biró Emőke

egyetem

10, 11, 12

matematika tantárgycsoport
(matematika);

okleveles matematika szakos tanár,
okleveles informatikatanár

Bödecs Pál László

egyetem

11

társadalomismeret tantárgycsoport
(társadalomismeret);

református lelkész

Csapó Angéla

egyetem

5,7,9,10,11,12

angol nyelv tantárgycsoport(angol
nyelv)

Csányi Ágnes

egyetem

40097

informatika tantárgycsoport
(informatika);

Csányi János Dániel

egyetem

9,10,11

matematika tantárgycsoport
(matematika)

angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és középiskolai tanár
szociálpedagógus, programozó
matematikus, okleveles
informatikatanár
matematikus, alkalmazott
matematikus

Csillag István

egyetem

7,9,11

testnevelés tantárgycsoport
(gyógytestnevelés);

gyógytestnevelő tanár, testnevelés
szakos tanár, műszaki szakoktató,

Csorbáné Szilágyi Emília Magdolna

egyetem

9, 10, 11
kollégiumi nevelő

történelem szakos középiskolai tanár,
német szakos nyelvtanár, orosz szakos
tanár
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Név

Végzettség szintje

Tanított osztály vagy évfolyam

Tantárgy

Dabis Henrik

egyetem

10

biológia tantárgycsoport (biológia)

Denc Imre

egyetem

9, 10, 11,12

Dudás Roland

egyetem

7,10,11,12

Éderné Berger Terézia

Forczekné Lány Tünde Margit

egyetem

egyetem

informatika tantárgycsoport,
(informatika)
biológia tantárgycsoport (biológia);
történelem tantárgycsoport
(történelem)

Szakképzettségek
okleveles földrajztanár, okleveles
biológiatanár
okleveles informatika szakos tanár,
villamos üzemmérnök
biológia szakos tanár, okleveles
történelemtanár

7,8,10,11,12

német nyelv tantárgycsoport (német
nyelv); matematika tantárgycsoport
(matematika);

német szakos tanár, matematika
szakos általános iskolai tanár, német
nyelv és irodalom szakos középiskolai
tanár

8,9,10,11,12

matematika tantárgycsoport
(matematika); francia nyelv
tantárgycsoport (francia nyelv)

okleveles matematika szakos
középiskolai tanár, matematika szakos
tanár, francia szakos általános iskolai
tanár, felsőfokú oktatásszervező

magyar nyelv és irodalom
tantárgycsoport(magyar nyelv és
irodalom)

okleveles magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész és középiskolai tanár;
szakvizsgázott pedagógus;
drámapedagógus

Fodor Zita

egyetem

8,9,10

Gavlikné Kis Anita

egyetem

7,9,10,12

Gazdag Éva

egyetem

8, 9, 10 ,11, 12

Gregusné Miskolci Magdolna

főiskola

6,9,10,11,12

testnevelés tantárgycsoport
(testnevelés);

orosz szakos tanár, testnevelés szakos
tanár, okleveles testnevelő tanár

Gyányi Miklós Csaba

egyetem

9,10,11

történelem tantárgycsoport
(történelem); médiaismeret
tantárgycsoport, (médiaismeret);

okleveles történelemtanár; okleveles
mozgókép- és médiaismeret-tanár;
történelem alapszakos bölcsész

Gyenizse Ildikó

egyetem

5. 6. 7. 8. 9. 10.

kémia tantárgycsoport (kémia); fizika
kémia szakos tanár, fizika szakos tanár
tantárgycsoport (fizika);
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
magyar nyelv és irodalom
tantárgycsoport (magyar nyelv és
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
irodalom);
orosz szakos tanár

földrajz szakos középiskolai tanár,
rajz és műalkotások elemzése, vizuális földrajz szakos általános iskolai tanár,
kultúra tantárgycsoport (rajz);
rajz szakos tanár, okleveles vizuális- és
környezetkultúra-tanár
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Név

Végzettség szintje

Tanított osztály vagy évfolyam

Tantárgy

Szakképzettségek

magyar nyelv és irodalom
tantárgycsoport (magyar nyelv és
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
irodalom); történelem tantárgycsoport
történelem szakos tanár
(történelem);
német nyelv tantárgycsoport (német
német-pedagógiai szakos tanár
nyelv)
testnevelés szakos tanár, általános
testnevelés tantárgycsoport
iskolai tanító testnevelés műveltségi
(testnevelés);
területen

Harnóczi Hajnalka

egyetem

9, 10, 11, 12

Hazai Rita

főiskola

5,6,7,9,10

Igás Andor

főiskola

5, 6, 9, 10, 11,12

Kardos Mónika

egyetem

5. 6. 7. 11.

technika tantárgycsoport (technika és
életvitel);

népi játék és bőrös, technika szakos
tanár, okleveles technikatanár

Kelemenné Márkus Ágnes Ildikó

egyetem

9,10, 11. 12.

német nyelv tantárgycsoport (német
nyelv);

okleveles német- és nemzetiséginémettanár, német nyelv és irodalom szakos
tanár, dráma- és színházpedagógus

érettségi végzettség

könyvtáros

Kinsztlerné Lázár Erzsébet

egyetem

9, 10, 11, 12

Kisné Kövesdi Zsuzsanna

középfokú iskolai
végzettség

kollégiumi nevelő

Keresztúri Attila

könyvtáros asszisztens
német nyelv tantárgycsoport (német
nyelv)

okleveles magyartanár, okleveles
orosztanár, német szakos tanár
gyógypedagógiai asszisztens

fizika tantárgycsoport (fizika);
matematika tantárgycsoport
(matematika);
történelem tantágycsoport
(történelem), olasz nyelv
tantárgycsoport (olasz nyelv)

matematika szakos tanár, fizika szakos
tanár, okleveles matematika szakos
tanár

Klemné Lipka Dorottya

egyetem

9, 10,12

Lakó Eszter

egyetem

5, 6,8,9,10,11,12

Lasancz Ferenc

egyetem

9,10,11

fizika tantárgycsoport (fizika)

fizika szakos középiskolai tanár

egyetem

8, 11, 12

magyar nyelv és irodalom
tantárgycsoport (magyar nyelv és
irodalom);

okleveles orosz nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár, okleveles
magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár

érettségi végzettség

iskolatitkár

Lázár Erika

Lehóczky Anna Györgyi

okleveles történelemtanár, okleveles
olasztanár

szoftverüzemeltető
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Név

Végzettség szintje

Tanított osztály vagy évfolyam

Tantárgy

Szakképzettségek
kémia szakos középiskolai tanár
informatika szakos tanár, okleveles
földrajztanár
kémia szakos tanár, biológia szakos
tanár,

Maczkó Kornélia

egyetem

6, 7, 8, 9, 10,11

kémia tantágycsoport (kémia),
informatika tantárgycsoport

Martin Amália

egyetem

7,8,9

biológia tantárgycsoport (biológia)
kémia tantárgycsoport (kémia)

Minkó Aranka

főiskolai végzettség

pedagógiai asszisztens

Nagy Anikó

egyetem

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

történelem tantárgycsoport
(történelem);

történelem szakos középiskolai, tanár,
mentálhigiénés segítő szakember

Nagy Brigitta

főiskola

6,8,9,10,11

angol nyelv tantárgycsoport (angol
nyelv);

angol szakos nyelvtanár, általános
iskolai pedagógiai tanár, pedagógiai
asszisztens

Nagy Zoltán

egyetem

9. 10. 11. 12.

angol nyelv tantárgycsoport (angol
nyelv); orosz nyelv tantárgycsoport
(orosz nyelv);

orosz nyelv és irodalom szakos tanár,
angol nyelv és irodalom szakos tanár

Nagy-Kálóziné Paska Andrea

egyetem

9, 10, 11, 12

biológia tantárgycsoport (biológia);
földrajz tantárgycsoport (földrajz);

biológia szakos tanár, földrajz szakos
tanár

Németh István

egyetem

9, 11, 12

számítástechnikai szoftverüzemeltető

matematika tantárgycsoport
(matematika); informatika
tantárgycsoport (informatika);
magyar nyelv és irodalom
tantárgycsoport (magyar nyelv és
irodalom); történelem tantárgycsoport
(történelem)

okleveles matematika szakos tanár,
számítástechnika szakos tanár
okleveles történelem szakos
középiskolai tanár, magyar nyelv és
irodalom szakos középiskolai tanár,
tánc és drámapedagógus

Palásti Károly

egyetem

8, 9, 10, 12

Párta Péter

főiskola

rendszergazda

Péter Attila

egyetem

7,8,9,10,11,12

testnevelés tantárgycsoport
(testnevelés);

testnevelés szakos tanár

Pősz Attila

egyetem

8,9, 10, 11, 12

német nyelv tantárgycsoport (német
nyelv);

okleveles német nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár, vendéglátó
szakoktató, német szakos nyelvtanár

mérnök-informatikus, információsrendszer programozó
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Név

Tanított osztály vagy évfolyam

Tantárgy

Szakképzettségek

11.

művészetek tantárgycsoport
(művészetek);

művészettörténet szakos középiskolai
tanár, művészeti rajz szakos
középiskolai tanár

egyetem

9, 10, 11

matematika tantárgycsoport,
(informatika); (matematika); fizika
tantárgycsoport (fizika); informatika
tantárgycsoport

számítástechnika szakos középiskolai
tanár, okleveles matematika szakos
tanár, okleveles fizika szakos tanár

érettségi végzettség

5,6,8,9,10

angol nyelv tantárgycsoport, (angol
nyelv)

Réz Istvánné

főiskola

7,8

fizika tantárgycsoport (fizika)

Rontó Luca

egyetem

5,6,7,8

Rozonics Péterné

főiskola

6,7,10

Rácz-Fodor Katalin

Rapavi Róbert

Rakonczay Norbert

Végzettség szintje
egyetem

magyar nyelv és irodalom
tantárgycsoport (magyar nyelv és
irodalom);
informatika tantárgycsoport
(informatika); matematika
tantárgycsoport (matematika)

matematika-fizika szakos általános
iskolai tanár
magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész és középiskolai tanár
műszaki tanár, matematika szakos
tanár
katolikus hitoktató, általános szociális
munkás, okleveles néprajz szakos
bölcsész, okleveles hittanár-nevelő
tanár
okleveles informatika szakos tanár,
programozó matematikus, református
vallástanár

Sinka Ildikó

egyetem

ifjúságvédelmi felelős és 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

katolikus hittan tantárgycsoport
(katolikus hittan);

Szabó Ferenc

egyetem

11, 12

református hittan tantárgycsoport
(református hittan);

doktori fokozat Phd

9. 10. 11. 12. évfolyam

történelem tantárgycsoport
(történelem); latin nyelv
tantárgycsoport (latin nyelv);

történelem szakos tanár, okleveles
ógörög szakos bölcsész, latin nyelv és
irodalom szakos tanár

Szabó Tünde

egyetem

7,9,10,12,

református hittan tantárgycsoport
(református hittan)

református vallástanár-nevelő

Szemerédiné Gömböcz Mariann

főiskola

6,7,10,11,12

angol nyelv tantárgycsoport (angol
nyelv);

angol nyelv és irodalom szakos tanár,
óvodapedagógus

Szabó Ferenc Krisztián
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Név
Szőke József

Végzettség szintje

Tanított osztály vagy évfolyam

Tantárgy

egyetem

11

művészetek tantárgycsoport

Szakképzettségek

Szűcs Erzsébet

főiskola

6,7,9,11,12

angol nyelv tantárgycsoport (angol
nyelv és irodalom);

általános iskolai tanító magyar nyelv és
irodalom műveltségi területen,
általános iskolai tanító angol idegen
nyelvi műveltségi területen, angol
nyelv és irodalom szakos tanár

Szűcs Nóra

egyetem

5. 6. 7,9,11

matematika tantárgycsoport
(matematika);

okleveles matematikatanár

Taskovics Zsolt

egyetem

5,8,9,10,11

angol nyelv tantárgycsoport (angol
nyelv);

okleveles angol nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár, angol szakos
nyelvtanár, általános iskolai tanító

Tóth Ferenc

egyetem

9, 10, 11, 12

matematika tantárgycsoport
(matematika);

matematika szakos középiskolai, tanár,
földrajz szakos középiskolai tanár

Vas Hajnalka

egyetem

7,8, 9, 10, 11,12

okleveles biológiatanár, okleveles
kémiatanár

Váczi Marianna

egyetem

8,10,11,12

kémia tantárgycsoport (kémia);
biológia tantárgycsoport (biológia)
történelem tantárgycsoport
(történelem); angol nyelv
tantárgycsoport (angol nyelv);

Varga Judit

egyetem

5,6,8

Viski Zoltán

egyetem

5,6,8,11,12

Zákány Sándor Attila

egyetem

5,8,10,12

biológia tantárgycsoport (biológia);
matematika tantárgycsoport
(matematika); informatika
tantárgycsoport (informatika);
testnevelés tantárgycsoport
(testnevelés); földrajz tantárgycsoport
(földrajz)

történelem szakos középiskolai tanár,
angol nyelv és irodalom szakos tanár
biológia szakos tanár, mentálhigiénés
szakember, mérlegképes könyvelő
matematikus, matematika szakos
tanár, informatika szakos tanár
földrajz szakos tanár, földrajz szakos
tanár, testnevelés szakos tanár,
okleveles testnevelő tanár

