Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ssz.

Név

Of./Csop.

Tantárgy/ Foglalkozás/
Beosztás

1.
2.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Konkolyné Bárkányi Ibolya

igazgató
igazgatóhelyettes

3.
4.

Áchim Mónika
Bányainé Seprenyi Gabriella

1.b osztályfőnök
2.a osztályfőnök

5.
6.

Baranyiné Mészáros Edit Csilla
Csábi Ferencné

7.

Csasznyné Halász Ágnes

8.

Dér Zoltán

9.
10.

Drágity Dusán
Erdélyi Mariann

11.

Gionné Bertók Mónika

12.
13.

Gubikné Haraszti Katalin
Gyukin Dájáná

1.a osztályfőnök, KT tag tanító
munkaközösség-vezető
tanító, irányított tanulás
matematika, ének, irányított
tanulás
testnevelés, földrajz, irányított
7.b osztályfőnök
tanulás
tanító, irányított tanulás,
magyar nyelv és irodalom
4.a osztályfőnök
tanító, irányított tanulás
matematika, kémia, irányított
tanulás
5.a osztályfőnök, Idegen
nyelvi munkaközösségvezető
angol
szerb

14.
15.

Hegedűs György
Istókné Oláh Ágnes

16.

Kálmánné Fodor Zsuzsanna Emese

17.

Kerekes Pálné

3.b osztályfőnök
6.b osztályfőnök,
szakszervezeti titkár
8.a osztályfőnök, Reál
munkaközösség-vezető,
KT elnök

18.

Kiss Márta Rózsa

7.a osztályfőnök

19.

Nagyné Ökrös Beáta

20.
21.
22.

Polyák-Kósa Krisztina

5.b osztályfőnök

Sajtos Bettina
Sandrik Ágnes

6.a osztályfőnök

23.
24.
25.

Dr. Soványné Balog Renáta
Sövényházy Anna
Szabó Mónika

testnevelés, irányított tanulás
tanító, irányított tanulás
magyar nyelv és irodalom,
könyvtár

2.b osztályfőnök

tanító
tanító

26.
27.
28.

Tarjánné Kádár Piroska
Tóth Csápek Ágnes
Vasiljev Márta

29.

Vér Anikó

Ssz.
1.
2.
3.

Név
Bagó Ildikó
Csirik György
Allan Forrester

testnevelés
testnevelés, biológia
tanító,
irányított
dráma
tanító

Végzettség

Képesítés

egyetem
főiskola

közoktatás vezető, testnevelés-gyógytestnevelés, tánc, erkölcstan szakos tanár, tanító
közoktatás vezető, biológia-testnevelés szakos tanár

főiskola
főiskola

tanító, könyvtár szakkolégium, természetismeret szakirány, dármapedagógia
tanító, szakkolégium

főiskola
főiskola

tanító, technika szakkolégium
tanító, könyvtár-orosz szakkolégium

főiskola

matematika-ének szakos tanár, tanító, mentálhigiénés tanár, szakvizsga

főiskola

testnevelés-földrajz szakos tanár

főiskola
főiskola

tanító, magyar anyanyelvi szakirány
tanító, rajz-vizuális nevelés szakkolégium

főiskola

matematika-kémia szakos tanár, pályaválasztási tanácsadó

főiskola
egyetem

angol szakos tanár, tanító
szerb-angol szakos tanár

tanulás,

magyar, történelem, erkölcstan főiskola
tanító
főiskola
matematika, fizika,
informatika
főiskola

magyar-könyvtár-történelem, erkölcstan szakos tanár
tanító, matematika-rajz szakkolégium

matematika, informatika
rajz, földrajz,
természetismeret, irányított
tanulás
biológia, természetismeret,
technika
magyar nyelv és irodalom,
angol

főiskola

matematika-technika-számítástechnika szakos tanár, szakvizsga

főiskola

földrajz-rajz szakos tanár

főiskola

biológia-technika szakos tanár

főiskola
főiskola
főiskola

magyar-angol szakos tanár
testnevelés-rekreáció szakos tanár
tanító

matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár

magyar nyelv és irodalom-könyvtár szakos tanár
főiskola
főiskola

tanító, német szakos tanár
tanító, református vallástanár

4.b osztályfőnök, Tanítói
munkaközösség-vezető
tanító
történelem, irányított tanulás
angol

egyetem
főiskola
főiskola

közoktatás vezető, tanító, népművelés-technika szakkolégium, gyógypedagógus
történelem szakos tanár
angol szakos tanár

8.b osztályfőnök, Humán
munkaközösség-vezető
angol

főiskola

angol-német szakos tanár

3.a osztályfőnök

Of./Csop.

Tantárgy/ Foglalkozás/
Beosztás
Iskola pszichológus
informatika
angol lektor

Végzettség

Képesítés

egyetem
angol szakos tanár

