Név
Pekari Bernadett

Baloghné Mayer Zsuzsanna

Végzettség, szakképesítés
Intézményvezető
szakértő; mesterpedagógus;
szakvizsgázott pedagógus - közoktatási vezető; bölcsész –
kommunikáció;
tanár – pedagógia - magyar nyelv és irodalom;
drámapedagógus; gyermekszínjátszó-rendező;
néptáncpedagógus;
tanító - ének-zene szakkollégium
Intézményvezető-helyettes
mesterpedagógus;
szakvizsgázott pedagógus - közoktatási vezető;
tanár – matematika, technika

Retkes Anett

Intézményvezető-helyettes
közoktatási vezető;
szakvizsgázott pedagógus - tehetségfejlesztő;
drámapedagógia;
tanító - francia nyelv;
MBA szakirányú menedzser – DESS

Biró Katalin Csilla

tanár – biológia, földrajz
szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető

Bodroginé Czvenk Klára

tanító – testnevelés szakkollégium

Bordán Anna

tanár – testnevelés és sport;
kézilabda edző

Borbély Erika

tanító – magyar szakkollégium

Borsiczkyné Kaponya Kitti

tanító – vizuális nevelés szakkollégium;
gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak pedagógiája
szak

Böröcz Anita

tanító – ember és társadalom szakkollégium

Dobainé Schuckert Anita

tanár – kémia, biológia

Dr. Karsainé Karáth Imelda

tanító – orosz népművelés szakkollégium, német
nemzetiségi;
német nemzetiségi néptáncoktató

Dr. Varga Ildikó

szakvizsgázott pedagógus - mentorpedagógus;
tanító – angol nyelv;
jogász

Dr. Vittayné Kovács Ildikó

tanár – ének-zene

Dr. Töttősné Schubert Judit
Julianna

tanító – könyvtár szakkollégium

Endrődi Noémi (óraadó)

tanító – angol nyelv

Farkas Sándor

tanár – biológia, mezőgazdasági szak

Fehér Balázs

tanár – rajz - vizuális kommunikáció;
vendéglátó technikus

Gerőfi Péter Zoltán

tanár - történelem

Halmainé Dorogi Klára

tanító – népművelés szakkollégium

Hammer Mária

tanár – testnevelés és sport, biológia;
gyógytestnevelő;
atlétika sportedző

Hefner Edit

tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségterület;
drámapedagógus;
gyermek- és diákszínjátszó rendező

Hegedüs Emőke

tanár – magyar nyelv és irodalom
tanító
Waldorf-pedagógus osztálytanító

Horváth Péter

tanár – testnevelés és sport;
tanító – testnevelés szakkollégium;
sportági szakedző - labdarúgás

Ihos Katalin

tanító – vizuális nevelés;

Izer Emese

tanító – magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Izsákné Holczer Rózsa

tanár – fizika, matematika

Kaiser Erzsébet

tanár – német nyelv;
tanító – német nemzetiségi

Kapots Ildikó

tanár – rajz, matematika
vizuális nevelőtanár

Keserű Krisztina

tanár – angol nyelv;
tanító – ének-zene, angol nyelv szakkollégium;

Kissné Bernáth Szilvia

tanító – nyelvi, irodalmi és kommunikációs szakterület

Kovács Viktor

tanár – történelem, pedagógia

Környeiné Németh Beáta Enikő

tanító – könyvtár szakkollégium

László Judit

mesterpedagógus;
bölcsész – pedagógia;
tanár – pedagógia;
tanító – pedagógia, ének-zene szakkollégium

Nagyné Györe Erzsébet

tanár – német nyelv
tanító – német nyelv

Nárai Klaudia

tanár - testnevelés és sport;
tanító – gyógytestnevelés, testnevelés és sport

Pappné Topor Klára (óraadó)

tanár - matematika

Pecze Istvánné

tanító – ének-zene, pedagógia szakkollégium

Péri Györgyi

tanár - magyar nyelv és irodalom;
tanító – magyar szakkollégium

Sárközi Krisztina

tanító – magyar szakkollégium

Teleki Gáborné

tanító – ének-zene, pedagógia, informatika szakkollégium

Tóth Kitti

tanító - magyar szakkollégium

Varga Veronika (óraadó)

tanár – angol nyelv

Név
Fehér Balázs

Végzettség, szakképesítés – Csoportos művészeti
tanár – rajz - vizuális kommunikáció;
vendéglátó technikus

Hefner Edit

tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségterület;
drámapedagógus;
gyermek- és diákszínjátszó rendező

Kapots Ildikó

tanár – vizuális kultúra, matematika

Jakab Géza

tanár – rajz

Kaposvári Erika

táncpedagógus (akrobatikus rock-and-roll)

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége
Mindum Judit

Iskolatitkár

Ivanov Pencsoff Zoltán Dezső

Rendszergazda

Huszti-Steller Zsuzsanna

Gazdasági ügyintéző

Varga Erika

Pedagógiai asszisztens
tanár - földrajz, rajz

Technikai dolgozók
Takarító: 6 fő
Karbantartó: 1 fő

