
Pedagógusok 

 

Sorszám Név Végzettség, képesítés 
Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. 
vezető, DÖK segítő stb.) 

1. Bozi Jánosné 
tanító, fejlesztő pedagógus, 

főiskola, szakvizsga  
tanító, osztályfőnök, szakértő, KT tag,  

2. 
Dr. 
Horváthné 
Farkas Ibolya 

tanár (magyar nyelv és irodalom) 
főiskola 

tanár, osztályfőnök, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős; esélyegyenlőségi 
felelős,  

3. 
Flóra 
Károlyné 

tanár (ének-zene) főiskola tanár (ének-zene) 

4. 
Gyurkóné 
Kirizs Erika 

tanár (matematika, német), 
főiskola, szakvizsga 

tanár (matematika, német),  

5. 
Hajósné 
Molnár 
Hajnalka  

tanár, (kémia, biológia), főiskola, 
gyakorlatvezető mentortanár 

szakvizsga 

tanár, (természetismeret, kémia, 
biológia) osztályfőnök, tanulószoba, 
munkaközösségvezető, ökoiskolai 
referens, fenntarthatósági megbízott,  

6. Héra Károly tanító, főiskola  napközis nevelő, tanító  

7. 
Horváth-
Cziráki Judit 

tanító, német nyelvoktató, 
gyógypedagógus  

Tartósan távol 

8. 
Kondicsné 
Pásti Erika 

tanító, német nyelvoktató, tanár 
(történelem) főiskola 

tanító, német nyelvoktató, történelem 
tanár, osztályfőnök 

9. Koós Katalin 
tanító, angol nyelvoktató 

főiskola 
osztályfőnök, tanító, angol nyelvoktató, 
munkaközösségvezető 

10. 
Kraft Béla 
László 

tanító, tanár (technika), 
középiskolai tanár, közoktatási 

vezető, főiskola, egyetem, 
szakvizsga 

intézményvezető 
technika tanár 

11. 
Lénártné 
Hustiker 
Erika  

földrajz, könyvtár 
főiskola 

iskola-könyvtáros, könyvtáros tanár  
DÖK segítő 

12. 
Molnár 
László 

tanár (matematika, 
számítástechnika, testnevelés) 

főiskola, egyetem 

osztályfőnök, matematika, 
számítástechnika, testnevelés tanár, 
DSE elnök, KT tag, 

13. 
Molnárné 
Virág Szilvia  

tanár (földrajz, testnevelés) 
főiskola 

osztályfőnök, földrajz, testnevelés 
tanár, 

14. 
Somogyi 
Gábor 

tanár (testnevelés) 
testnevelő tanár, munkavédelmi, 
balesetvédelmi felelős 

15. 
Sümeghiné 
Károly 
Hajnalka 

tanító, tanár (magyar nyelv és 
irodalom), gyógypedagógus 

(logopédus), nyelv- és 
beszédfejlesztő pedagógus, 

főiskola, szakvizsga 

intézményvezető helyettes, BECS 
vezető 
tanító, tanár, gyógypedagógus 
(logopédus), nyelv- és beszédfejlesztő 
pedagógus 

16. Tamás Csilla 
tanító, pedagógia tanár, főiskola, 

egyetem 
osztályfőnök, tanító 



Sorszám Név Végzettség, képesítés 
Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. 
vezető, DÖK segítő stb.) 

17. 
Wölferné 
Bugovics 
Magdolna 

tanár (angol), gyakorlatvezető 
mentortanár, főiskola, egyetem 

angol nyelvtanár, KT elnök 

18. 
Stemler 
Mihály 

tanító, főiskola tanító, napközis nevelő 

19. 
Tóth 
Bernadett  

tanító, főiskola, szakvizsga 
tanító, napközis nevelő (Horváth-
Cziráki Judit helyén, határozott időre) 

20 Rákos József  
tanár, rajz  

főiskola 

tanár, rajz és vizuális kultúra (áttanít, 
Szombathelyi Váci Mihály Általános 
Iskolából) 

21. 
Kecskés 
Bertalan  

tanár, főiskola 
tanár, fizika (Áttanít a Szombathelyi 
Nyitra Utcai Általános Iskolából) 

22. 
Szij Gabriella 
óraadó  

gyógypedagógus, főiskola 
gyógypedagógus (ARANYHÍD Egységes 
Gyógypedagógiai, Konduktív 
Pedagógiai Módszertani Intézmény) 

 


