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1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
t

Név yészettsép szakkénzettsés Tantárgyfelosztas
l Főiskola tanár

föIdrajz-rajz
6. oszt. osztályönök
termé s zeti smeret, földr aj z, r ajz, erkől c stan,
napközi

2. Főiskola tanítő
biológia

4. oszt.osztáIyfőnök
matematika, magyar nyelv és irodalom,,
környezetismeret, technika, r ajz, ének-zene,
tánc- és mozgás, tömegspor1, biológia

,)
_). Egyetem tanár

kémia
fizika
technika

intézmény v e zető -he ly ett e s

8. oszt.osztályfőnök
kémia, fizika, technika

4. Főiskola tanár testvenevelés, tömegspot1, napkőzt
5. Főiskola tanítő matematika, fe|lesztés, logopédia, napközi
6. Főiskola tanítő 1. oszt. osztályfőnök, magyar nyelv es

irodalom, környezetismeret, rajz, technika,
testnevelés, ének-zene, napközi

7. Főiskola tanítő, könyvtáros testnevelés, könyvtár
8, Főiskola tanítő

ango1
matematika, kömyezetismeret, tánc- és
mozgás, testnevel é s, ének, napközi

9. Egyetem tanár
történelem

történelem, könyvtár. napközi

l0. Főiskola tanítő 3 .osá.osztályfonök, magy aí nyelv- es
irodalom, r ajz, techn ika, napközi,töme g sport



l1 Főiskola tanító 2. oszt.osztáIyfőnők, magyar nyelv- és
irodalom, szlovák nyelv, szlovák népismeret,
rajz, technika, tömegsport, szakkör (szlovák,
kézműves)

12. Főiskola tanár
matematika,
ének-zene

5 . o szt. o s ztáIy főnők, matem atlka, ének-zene

13. Főiskola tanítő
informatika

7 .oszt. osztályfonök, szlovák nyelv és
irodalom, informatika, tánc-és mozgás,
szlovák népismeret,

14. Egyetem tanár
szlovák nyelv,
német nyelv

intézményvezető
szlovák nyelv és irodalom, német nyelv,

15. Egyetem tanár
magyar irodalom
és nyelvtan

magyar nyelv- és irodalom, szlovák nyelv és
irodalom

2. Nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

3. Oraadók

Név Feladatkör Iskolai vészettség szakképzettség
1. Iskolatitkár érettségi, technikum igazgatási űgyintéző,

iegyzőkönyvvezető
2. I(arbantartó szakmunkás kőműves
aJ. Takarító szakmunkás
4, Takarítő Erettségi

Név végzettség szakképzettség Tantárgvfelosztás
1 Főiskola német szakos

nyelvtanár
német nyelv

2. Egyetem pszichológia iskolapszichológus
1J. Egyetem tanár szlovák népismeret
4. Egyetem tanár szlovák nyelv és irodalom


