
 

 

 

 

 

  Név Szakképzettségek, végzettségek 
Besorolási 
kategória 

Végzettség szintje 
Megbízatása a 

2018/2019. 
tanévben 

Szolgálati ideje 
iskolánkban 

1. 
Fazekasné 
Mittli Piroska 
Éva 

számítástechnika szakos tanár,  
matematika szakos tanár, 
testnevelés szakos tanár,  
szakvizsgázott pedagógus - közoktatási vezető; 

Mester- 
pedagógus  

főiskola intézményvezető 16 

2. 
Lakner 
Gabriella 

általános iskolai tanító, tanító, fejlesztési 
(differenciáló) szakirányon,  
szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló 
pedagógia területen; 

Mester-
pedagógus  

főiskola 

intézményvezető
-helyettes, 
munkaközösség-
vezető 

30 

3. 
Mátyásné 
Dankovics 
Éva 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  
német nyelv és irodalom szakos tanár,  
szakvizsgázott pedagógus tananyag- és taneszköz-
innovátor szakterületen; 

Pedagógus II.  főiskola 

intézményvezető
-helyettes, 
munkaközösség-
vezető 

23 

4. 
Bartikné 
Szalay Tímea 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakos tanár, óvodapedagógus,  

Pedagógus I.  főiskola 

eltérő tantervű 
alsó tagozat 
osztályfőnöke,  
13. napközis 
csoport vezetője 

11 



5. 
Bolla Dániel 
Sándorné 

általános iskolai tanító technika speciális 
kollégiummal,  
tanító fejlesztési (differenciáló) szakirányon,  
szakvizsgázott pedagógusfejlesztő, differenciáló 
pedagógia területen; 

Pedagógus II.  főiskola 4.b osztályfőnöke 21 

6. 
Czimber 
Miklósné 

általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi 
képzéssel,  

Pedagógus I.  főiskola 3.a osztályfőnöke 30 

7. 
Fülöpné 
Varga Mária 
Katalin 

német nyelv és irodalom szakos tanár, 
földrajz szakos tanár,  
szakvizsgázott pedagógus tananyag- és taneszköz-
innovátor szakterületen; 

Pedagógus II.  főiskola 

8.a 
osztályfőnöke, 
munkaközösség-
vezető 

29 

8. Geosics Edit 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakos tanár,  
tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon,  
általános iskolai tanító közművelődés speciális 
kollégiummal,  
szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló 
pedagógia területen 

Pedagógus II. főiskola 

2.b 
osztályfőnöke, 
munkaközösség-
vezető 

21 

9. 
Gyetvay 
Zsolt 

technika szakos általános iskolai tanár,  
számítástechnika szakos általános iskolai tanár,  
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; 

Pedagógus I. főiskola rendszergazda, 
szaktanár 

3 

10. 
Horváth 
Gyula 

általános iskolai tanító ének, könyvtár szakkollégiumi 
képzéssel,  

Pedagógus II.  főiskola 
tanító,  
10. napközis 
csoport vezetője 

34 

11. 
Horváth 
Ibolya 

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 
műveltségi területen,   

Pedagógus I.  főiskola 
tanító,  
4. napközis 
csoport vezetője 

1 



12. 
Horváthné 
Keszte 
Katalin 

olasz nyelv és irodalom szakos tanár, 
ének-zene szakos tanár,  

Pedagógus I.  főiskola 5. napközis 
csoport vezetője 

2 

13. 
Kacskó 
Sándor 

testnevelés szakos általános iskolai tanár,  
általános iskolai tanító, 

Pedagógus I.  főiskola szaktanár 38 

14. 
Kánya 
Ferencné 

német nyelv és irodalom szakos tanár,  Pedagógus I.  főiskola 

5.a 
osztályfőnöke,  
9. napközis 
csoport vezetője 

2 

15. Károlyi Dóra 
általános iskolai tanító,  
általános iskolai tanító angol műveltségi területen,  
számítástechnika szakos tanár,  

Pedagógus I.  főiskola 4.a osztályfőnöke 2 

16. 
Kercsmár 
Jenő Zoltán 

testnevelés szakos tanár,  
általános iskolai tanító testnevelés speciális 
kollégiummal,  
okleveles angoltanár,  

Pedagógus I. főiskola munkaközösség-
vezető 

38 

17. 
Keszte 
Ferencné 

általános iskolai tanító,  Pedagógus I.  főiskola 2.a osztályfőnöke 32 

18. 
Kocsis Balázs 
Imréné 

matematika szakos tanár,  
számítástechnika szakos általános iskolai tanár,  
okleveles fizikatanár,  

Pedagógus I.  
mesterfokozat  

MA 6.a osztályfőnöke 1 

19. 
Kohl 
Gáborné 

felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens,  E  
érettségi 

végzettség 
pedagógiai 
asszisztens 

11 



20. 
Kovács 
Ágnes 

biológia szakos tanár,  
környezetvédelem szakos tanár,  
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakos tanár, ,  

Pedagógus I.  főiskola 8. napközis 
csoport vezetője 

10 

21. 
Kovácsné 
Gueth Ibolya 

történelem szakos tanár,  
orosz szakos tanár,  
francia szakos nyelvtanár,  

Pedagógus II.  főiskola 

7.b 
osztályfőnöke, 
közalkalmazotti 
tanács tagja 

38 

22. 
Kovács-
Nemes 
Erzsébet 

könyvtáros,  -  főiskola könyvtáros 2 

23. 
Kutasiné 
Rózsás Nóra 

gyógytestnevelő tanár,  
matematika szakos tanár,  
testnevelés szakos tanár, 

Pedagógus II. egyetem 
szaktanár, a 
közalkalmazotti 
tanács elnöke 

34 

24. 
Major-
Borsits 
Andrea 

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi 
területen, 

Pedagógus I.  főiskola 2. napközis 
csoport vezetője 

11 

25. Mizda Zita 
óvónő,  
gyógypedagógiai asszisztens,  

-  
érettségi 

végzettség 
pedagógiai 
asszisztens 

3 

26. 
Németh 
Katalin 

mérlegképes könyvelő- felsőfokú  -  
érettségi 

végzettség iskolatitkár 18 

27. 
Papné 
Bizderi 
Hajnalka 

általános iskolai tanító,  Pedagógus I.  főiskola 3. b 
osztályfőnöke 

3 



28. 
Pestiné 
Bánhidi 
Szilvia 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  
ének-zenetanár, 

Pedagógus I. egyetem 
7.a 
osztályfőnöke, 
kórusvezető 

3 

29. Póczek Csilla 
okleveles magyartanár,  
okleveles történelemtanár,  
magyar alapszakos bölcsész  

Pedagógus I.  
mesterfokozat  

MA 
6. napközis 
csoport vezetője 

1 

30. 
Pránder 
Mária 

matematika szakos tanár,  
műszaki tanár,  

Pedagógus I. főiskola 12. napközis 
csoport vezetője 

37 

31. 
Sándor 
Zoltán 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  
népművelő,  

Pedagógus I. főiskola 6. b 
osztályfőnöke 

30 

32. 
Sasvári 
Emőke 

német nyelv és irodalom szakos tanár,  
okleveles testnevelő tanár,   
testnevelő tanár,  
sportedző (kosárlabda),    

Pedagógus I. egyetem szaktanár 3 

33. 
Simon 
Attiláné 

biológia szakos tanár,  
rajz szakos tanár,  

Pedagógus II. főiskola 5. b 
osztályfőnöke 

21 

34. 
Simon 
Zsanett 

általános iskolai tanító informatika, testnevelés 
műveltségi területen,   

Pedagógus I.  főiskola 7. napközis 
csoport vezetője 

3 

35. 
Szakályné 
Für Andrea 

általános iskolai tanító,  
általános iskolai olasz nyelvoktató tanító,  
angol nyelvet oktató pedagógus az általános iskola 1-
6. osztályában,  
okleveles angoltanár,  

Pedagógus II. 
mesterfokozat  

MA szaktanár 18 



36. 
Szalainé Rácz 
Katalin 
Andrea 

általános iskolai tanító informatika műveltségi 
területen,   
általános iskolai tanító néptánc szakkollégiumi 
képzéssel,  

Pedagógus I.  főiskola 3. napközis 
csoport vezetője 

3 

37. 
Szekeres 
Orsolya 

felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens,  -  
érettségi 

végzettség 
pedagógiai 
asszisztens 

1 

38. 
Tompáné 
Illés Katalin 

oligofrénpedagógia szakos tanár,  
szurdopedagógia szakos tanár,  
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; 

Pedagógus II.  főiskola 
eltérő tantervű 
felső tagozat 
osztályfőnöke 

11 

39. 
Tóthné 
Polgár 
Mónika Anna 

általános iskolai tanító,  
könyvtáros,  
történelem szakos általános iskolai tanár,  
szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló 
pedagógia területen; 

Pedagógus II.  főiskola 1.a osztályfőnöke 4 

40. 
Vilics 
Tamásné 

számítástechnika szakos tanár,  
matematika szakos tanár,  
kémia szakos tanár,  

Pedagógus II.  főiskola szaktanár 38 

41. 
Wéber Judit 
Erika 

általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi 
képzéssel,  

Pedagógus I. főiskola 1.b osztályfőnöke 33 

42. 
Zsigmond-
Horváth 
Edina 

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 
műveltségi területen,  

Gyakornok 
alapfokozat  

BA 
1. napközis 
csoport vezetője 

5 

43. Zubrits Ildikó könyvtáros - főiskola GYED-GYES 5 

 

 


