Tantestület 2018/2019. tanévben
Sorszám

Tanított tantárgyak

Nem

1.

férfi

Programozás, Programozás gyakorlat, IT alapok,
Informatika

2.

férfi

Társadalomismeret, Történelem

3.

férfi

4.

Végzettség

matematika-testnevelés szakos általános
iskolai tanár, számítástechnika szakos tanár,
informatika szakos középiskolai tanár

Egyéb végzettség

közoktatás vezető és
pedagógus szakvizsga,
felnőttoktatási szakértő,
távoktatási tutor,
rendszerinformatikus

Feladatai

Munkaviszony
kezdete

igazgató

2017

történelem szakos középiskolai tanár

részmunkaidős
pedagógus

2018

Informatika, IT alapok gyakorlat, Napi
tevékenységek gyakorlata, Napi
tevékenységek gyakorlata - Főzés, tartósítás

turizmus-vendéglátás alapszak,
multimédiafejlesztő, számítástechnikai
szoftverüzemeltető, szakács

pedagógus +
rendszergazda, 9. évf.
informatika
szakgimnázium
osztályfőnöke

2017

nő

Hittan

katolikus hittanár és nevelőtanár, ember-,
erkölcs- és vallásismeret szakirányú szakos
pedagógus

5.

nő

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek,
Társadalomismeret, Szociális munka
elmélete, Esetmegbeszélés és szupervízió a
gyakorlaton, A szociális adminisztráció
gyakorlata

szociálpedagógus, pedagógiatanár

ifjúságvédelmi felelős,
9. évf. szociális
gondozó és ápoló
szakközépiskola
osztályfőnöke

2013

6.

férfi

Testnevelés

testnevelő-edző

DÖK munkáját segítő
tanár

2016

7.

nő

Magyar nyelv és irodalom, Kommunikációmagyar nyelv és irodalom, Foglalkoztatás I,
Angol nyelv, IT szakmai angol nyelv

angol-magyar szakos bölcsész és tanár, angol
nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

8.

nő

Ápolási, gondozási alapismeretek,
Egészségügyi alapismeretek, Megfigyelési és
elsősegélynyújtási gyakorlat, Klinikai
ismeretek, Ápolási gyakorlat, Monitorozó
egészségtan – tanár
gyakorlat, A gondozási szükségletek
felmérésének gyakorlata, Szociális munka
gyakorlata, Szociális gondozás gyakorlata

9.

férfi

10.

nő

matematika

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Napi tevékenységek gyakorlata - Terítés,
Foglalkoztatás II., Üzemgazdasági, ügyviteli
ismeretek, Vendéglátás, vendégfogadás
gyakorlat

közgazdász - vendéglátó és szálloda szak,
okleveles közgazdásztanár-kereskedelem és
marketing

1994

2018

általános ápoló és
általános asszisztens

szakmai
munkaközösség-vezető,
szociális gondozó és
ápoló esti tagozat
osztályfőnöke

2013

részmunkaidős
pedagógus

2018

2013

andragógus, igazgatási
ügyintéző

igazgatóhelyettes,
egyéni fejlesztés
(BTMN) 13. évfolyam
(felnőttek
középiskolája)
osztályfőnöke

2011

11.

nő

Pszichológiai alapismeretek

12.

nő

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs
gyógypedagógus
gyakorlat

11. évfolyam
osztályfőnöke, egyéni
fejlesztés (SNI,BTMN)

2014

nő

Kertművelési, kertészeti termékfeldolgozás,
Növénytermesztés- és feldolgozás gyakorlat,
felnőttoktatási szakértő,
növényvédelmi üzemmérnök, technika szakos
Komplex természettudomány tantárgy,
közoktatás vezető és
általános iskolai tanár
Mezőgazdasági termelés- és feldolgozás
pedagógus szakvizsga
gyakorlat

részmunkaidős
pedagógus

2018

13.

gyógypedagógus

kollégiumi
gyógyszertári asszisztens munkaközösség-vezető,
kollégiumi nevelő

nő

Monitorozó gyakorlat,Gondozási ismeretek,
Szociális gondozás, Mentálhigiéné, Szakmai
készségfejlesztés és kommunikációs
szociálpedagógus, pedagógiai szakos bölcsész
gyakorlat, Szociális gondozás gyakorlata, A és tanár
szociális adminisztráció gyakorlata,
Pszichológiai alapismeretek

1.

férfi

Állattartás, állati termékfeldolgozás,
Természetismeret, Állati termék előállítás- és általános agrármérnök, agrármérnökfeldolgozás gyakorlat, Mezőgazdasági
mérnöktanár,
termelés- és feldolgozás gyakorlat

2.

nő

Egészségügyi alapismeretek

3.

nő

4.

férfi

1.

nő

14.

10. évfolyam
osztályfőnöke

2013

ÓRAADÓK
közoktatási vezető és
pedagógus szakvizsga,
pálinkamester
szakmérnök

óraadó

2018

egészségtan – tanár

óraadó

2018

Angol

okleveles angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár, angol szakos nyelvtanár

óraadó

2017

Hittan

katolikus teológus

óraadó

2018

GYED

2015

A 2018/2019. tanévben távollévő dolgozók
okleveles angoltanár

angol nyelv

Az adminisztratív és technikai dolgozók
1.

nő

gazdasági vezető

2.

nő

gazdasági ügyintéző

3.

nő

iskolatitkár

4.

nő

iskolaorvos

5.

nő

védőnő

6.

nő

kollégiumi ápoló

7.

férfi

rendszergazda

8.

férfi

karbantartó, gondnok

9.

nő

hivatalsegéd

10.

nő

hivatalsegéd

