


ssz. pedagógus végzettség

1. Csizmadiáné Csongrádi Györgyi főiskola

2. Csombók Judit főiskola

3. Deme Éva főiskola

4. Dévényi Gáborné szakérettségi

5. dr
Petkyné Medvigy Ivett főiskola

6. Földváryné Blazsek Beáta főiskola

7. Gál Zsolt egyetem, szakvizsga

8. Gálné Nagy Krisztina mesterképzés

9. Goda Lívia főiskola

10. Gulyásné Juhász Barbara főiskola

11. Hajduvári Katalin főiskola

12. Heidt Józsefné főiskola

13. Jármai Ildikó főiskola, szakvizsga

14. Káplár-Bozsóki Júlia főiskola

15. Kiss Katalin egyetem, szakvizsga

16. Komáromi Lászlóné főiskola

17. Kunné Kántor Katalin főiskola, szakvizsga

18. Ligeti Magdolna főiskola

19. Mártonné Gulyás Ágnes főiskola 

20. Pappné Horváth Katalin mesterképzés, szakvizsga

21. Rahner Rita főiskola

22. Sajermann Nóra főiskola

23. Serfőző Gyuláné mesterképzés

24. Srobár Virág gyógypedagógus

25. Szabó Antalné főiskola

26. Szeverné Csekei Csilla mesterképzés, szakvizsga

27. Vargáné Takács Katalin főiskola
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képesítés beosztás

általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium tanító

általános iskolai tanító, ének-zene szakos tanár ének-zene tanár, tanító
matematika-fizika, számítástechnika szakos tanár tanár

iskolatitkár

angol nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár tanár

tanító tanító
számítástechnika szakos tanár, tehetségfejlesztő szakértő, informatika szakos tanár, közoktatásvezető óraadó
angol szakos nyelvtanár, rajz szakos tanár, vizuális környezetkultúra tanár idegennyelvi tanár
általános iskolai tanító tanító
földrajz szakos tanár, történelem szakos tanár, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző tanár, tanító
általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium, matematika szakos tanár tanító

Maglódról áttanító tanár

általános iskolai tanító, angol szakos nyelvtanár, közoktatási vezető tanár
általános iskolai tanító tanító
magyar szakos általános iskolai tanár és népművelő, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár igh., tanár
általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium, történelem szakos tanár tanító
tanító, ének-zene szakkollégium, úszósportoktató, gyógytestnevelő tanító
tanító, pedagógiai szakkollégium tanító
tanító, magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület tanító
földrajz-biológia szakos általános iskolai tanár, számítástechnika szakos tanár, játék- és szabadidő-szervező tanár tanár
általános iskolai tanító tanító
testnevelő tanár tanár
általános iskolai tanító, technika spec., magyar szakos általános iskolai tanár tanár
gyógypedagógus gyógypedagógus
tanító, népművelés szakkollégium tanító
földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár, közokatási vezető, inkluzív iskola tanára tanár
általános iskolai tanító, pedagógiai szakkollégium tanító
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egyéb funkciók oktatott tárgy szakkörök

4.b of., napközi, informatika

ének-zene, 2.c of.

felsős mkv., IT-tag matem., fizika, 5. of., természettud.gyak. felzárkóztatás, tehetséggondozás

 KT-tag

angol, 8.b of. német, angol tehetséggond.

4.o napközi, testnevelés, erkölcstan néptánc

informatika

angol, rajz, 6. of. művészet, angol mesék dram.

1.b ofő

történelem, 3.o. napközi

3.b of., matematika

kémia

angol, erkölcstan, 8.a of. angol felzárkóztató, honism.

2.a-c napközi

magyar, történelem

2.a of., tánc és dráma

alsós mkv., IT-tag 4.a of., informatika furulya, sakk, énekkar

2.b-c napközi matematika

KT-tag 3.a of.

DÖK, KT-elnök TIS, biológia, informatika, 7. of.

1.o. napközi

testnevelés

magyar, technika, tan.szoba

fejlesztés

GYIV 2.b of.

földrajz, rajz és média, erkölcstan, tan.szoba olvasókör

1.a of.
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