Név
Bacsó Ildikó
Bobál Róbertné

Iskolai végzettség
főiskola

Munkakör
gyógypedagógus

Osztály/csoport
1. osztály

gyógypedagógus
utazó
gyógypedagógus
utazó
gyógypedagógus

1. osztály

18

óvoda/ iskola alsó tag.

20

alsó-felső tagozat

20

4. osztály

17

Főiskola/egyetem/szakvizsga

gyógypedagógus
utazópedagógusi
intézményegység
oligofrénpedagógiavezető
szurdopedagógiagyógypedagógus
mozgásfejlesztő
tanulásban ak.pedagógiája szak/pedagógia szakos utazó
n.tanár/fejlesztőpedagógus
gyógypedagógus
utazó
tanulásban ak.pedagógiája szak
gyógypedagógus
okl. óvónő, ált. iskolai tanító, pszichopedagógia,
autizmus spektrum pedagógiája, képi
gyógypedagógus,
kifejezéspszichológiai szaktanácsadó
ofő, mk.vezető

Főiskola

ált. iskolai tanító, mozgásterapeuta

Főiskola/egyetem

oligofrén-pszichoped., pedagógia szakos előadó, gyógypedagógus
testnevelés szakos tanár/tanulásban akadályozott
gyógyped. / utazó gyógyped. / óvoda, isk. alsó
utazó
tagozat
gyógypedagógus
pszichopedagógia/tanulásban akadályozottak
pedagógiája
gyógypedagógus

főiskola, szakvizsga/egyetem
Bókáné Torda Hajnal

főiskola

Szakok
oligofrén - tiflopedagógia
Óvónő, Oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár, közoktatási vezető
oligofrénpedagógia-logopédia,angol nyelv- és
irodalom tanár

Budai Barbara
főiskola
Csallóközi Szilvia
főiskola/egyetem/szakvizsga
Csuka Veronika
főiskola/szakvizsga
Dr. Szörényiné Lanszki
Márta
Dr.Ujhelyi Jánosné

főiskola
főiskola

Farkas Edit

tanulásban akadályozottak pedagógiája
oligofrénpedagógia, szurdopedagógia,
drámapedagógia

Firtos Gréti Enikő
utazó pedagógus

ambulancia

Óraszám
20

6

iskola alsó-felső tagozat

20

iskola alsó-felső tagozat

20

fejlesztő 2. csoport
óvoda/iskola alsó
tagozat/ambulancia

17

5. osztály

20

óvoda/iskola alsó, felső
tagozat

20

óvoda/autista

20

20

Forrai Mária
Frankó Mária
főiskola/főiskola
Gábor Csilla
egyetem/alapfok

Gálik-Tapolcai Réka
Győrfi Anita
Hammer Judit
Havasi Csilla
Hertnerné Réti Márta

főiskola
Egyetem
főiskola/egyetem/ szakvizsga
Főiskola/egyetem, szakvizsga
Főiskola/egyetem

pszichopedagógia/szurdopedagógia
gyógytestnevelő tanár szak
oligofrénpedagógia-pszichopedagógia
oligofrénped-logopédia
tanulásban akadályozottak ped./gyógypedagógiai
terápia

gyógypedagógus
gyógytestnevelő
gyógypedagógus
logopédus
utazó
gyógypedagógus

Főiskola
főiskola

oligofrénpedagógia-logopédia
könyvtár-pedagógia

Főiskola

logopédus
könyvtáros-tanár
utazó
gyógypedagógus

főiskola
főiskola/szakvizsga

Óvodapedagógus, Értelmileg akadályozott szak
tan.akadály.ped.tanár/rajzműv.tört.tanár/műv.szervező/okl.grafológus/kerá
mikus/
gyógypedagógus
tanulásban akadályozottak ped./pszichoped.
gyógypedagógus

főiskola

oligo-szurdo

Főiskola/Egyetem

oligofrénpedagógiaszurdopedagógia/gyógypedagógiai terápia

Illyés Veronika
Jakabné Poór Mária
Jámbor Beatrix
Jelencsics Diána Katalin

Katona Erika
Kettős Tímea
Kincsesné Réz Gabriella

Kiss Csilla

Kiss Zsuzsanna
Kisváriné Kelemen Ágnes

Főiskola/Egyetem

oligofrénpedagógia-logopédia, speciális
pedagógia, közoktatási-vezetőképző
oligofrénpedagógia-pszichopedagógia
Oligo-szurdo/speciális pedagógia/közoktatásivezetőképző

Főiskola/Egyetem

Tanulásban ak. szakirány, konduktor

Főiskola

logopédia tanár-látássérültek terapeuta

Főiskola/egyetem
főiskola

Konkoly Melinda
Kőszegfalvi Zsuzsa

autista fejlesztő III.
csoport
Óvoda, 1-8.ig
Fejlesztő 2. csop.
óvoda
óvoda/iskola alsó, felső
tagozat
óvodai, aut.
csop.,osztályok /1.-5./

10
20
20

óvoda

10

7. osztály
7.o. osztályfőnök
6. o. oszt. tanár,
osztályfőnök

20
17

gyógypedagógus
gyógypedagógus/m
unkaközösség
vezető
2.osztály
intézményegység
vezető helyettes
utazó logopédus
óvoda
gyógypedagógus 1-7.oszt./fejlesztő
igazgatóhelyettes
utazó
gyógypedagógus
utazó
gyógypedagógus

18
20
18
20

informatika felső
óvoda, iskola alsó-és
felső tagozat
óvoda, iskola alsó-és
felső tagozat

17

16

6
20
4
20
20

Lengyelné Bella Katalin
Lipták Zsuzsanna
Matényi Erika

főiskola
Főiskola

oligofrén-pszichopedagógia
tanulásban akadályozottak pedagógiája

főiskol/Egyetem/szakvizsga
Márkus Tibor Jánosné
Mészáros Anita
Mirzáné Kaszás Katalin

Oligofrénpedagógia-szurdopedagógia
OligofrénpedagógiaFőiskola/Egyetem/Szakvizsga pszichopedagógia/gyógypedagógiai terápia
Főiskola
Gyógypedagógus/ Szociálpedagógus
Főiskola

Oligofrénped.- szurdoped.

Főiskola

logopédia és hallássérültek pedagógiája
tanulásban akadályozottak pedagógiája értelmileg akadályozottak pedagógiája

Molnár Tímea
Nagy Lilla

Főiskola/Egyetem

utazó
gyógypedagógus
gyógypedagógus
gyógypedagógus,
osztályfőnök
utazó
gyógypedagógus
gyógypedagógus
gyógypedagógus,
osztályfőnök
utazó
gyógypedagógus
utazó
gyógypedagógus

óvoda, iskola alsó-és
felső tagozat
2.osztály

igazgató

angol felső tagozat

gyógypedagógus

óvoda

20

gyógypedagógus
gyógypedagógus

Fejlesztő 1. csoport
1-8.osztály

20
20

gyógypedagógus
gyógypedagógus

20
20

utazó
gyógypedagógus
gyógypedagógus

8.osztály
autista óvoda
logopédiai osztály,
iskola alsó- és felső
tagozat
Fejlesztő 1. csoport

utazó
gyógypedagógus

óvoda/iskola alsó és
felső tagozat

10
20

Fejlesztő 1. csoport
óvoda-iskola alsó-és
felső tagozat
fejlesztő

18

5. o.

18

iskola alsó-felső tagozat

20

iskola alsó-felső tagozat

19

20
20

Nagyné Szakál Györgyi
Főiskola/Egyetem
Pályi Éva Katalin
Főiskola
Reményi Korinna
Alexandra
Répási Izabella
Ruszina Andrea
Schmelzer Tekla
Szakácsné Kupeczki Éva

Szanka Kata
Szili Ágnes

Főiskola
főiskola
főiskola
Főiskola/egyetem

Oligo-pszichoped., közoktatásvezető, drámatanár
Értelmileg akadályozottak pedagógiája tanár,
Pszichopedagógia terapeuta
Autizmus spektrum pedagógiája,
pszichopedagógia
oligofrénpedagógia-pszichopedagógia
tanító/drámapedagógus/tanulásban
akadályozottak pedagógiája
Autizmus-értak

Főiskola/Egyetem/szakvizsga óvodapedagógus/tanító/logopédus
Egyetem
tanulásban akadályozottak pedagógiája
tanulásban akadályozottak
pedagógiája/logopédia/nyelv- és beszédfejlesztő
Főiskola/Egyetem
tanár

2

20
20

20

Szentkereszty Zsófia
Szeri Alexandra

Egyetem

pszichológus

főiskola

tanulásban akadályozottak pedagógiája
tanulásban akadályozottak pedagógiája,
pszichopedagógia, autizmus spektrumzavarok
pedagógiája
tanulásban akadályozottak
pedagógiája,pszichopedagógia
pszichopedagógia, autizmus spektrum zavarok
pedagógiája
tanulásban akadályozottak pedagógiájapszichopedagógia

Szigethi Zsófia
főiskola/egyetem
Szücs Mariann
Főiskola
Timkó Szilvia Anna
Főiskola
Tóth Boglárka
Tóthné Mogyorósi
Krisztina
Törökné Szép Zsófia

főiskola
főiskola
főiskola/főiskola

Varga Sándor
főiskola
Vasas Ilona
Főiskola, szakvizsga

óvoda/iskola alsó és
iskolapszichológus felső tagozat
autista fejlesztő III.
gyógypedagógus csoport

20

8. osztály

19

iskola alsó-felső tagozat
óvoda, iskola alsó-és
felső tagozat

10

3. osztály

18

3. osztály

20

6. osztály

20
20

gyógypedagógus

iskola alsó-felső tagozat
iskola alsó-felső tagozat
(1-7. osztály)

Gyógypedagógus

Óvoda

20

Gyógypedagógus
utazó
gyógypedagógus

Óvoda

20

óvoda, általános iskola

20

Gyógypedagógus

voda

18

gyógypedagógus
gyógypedagógus,
osztályfőnök
utazó
gyógypedagógus
utazó
gyógypedagógus
gyógypedagógus,
osztályfőnök

tanulásban akadályozottak pedagógiája
konduktor/ált. isk. tanító/tan. akadályozottak ped.pszichopedagógia
gyógypedagógus
oligofrenpedagógia-pszichopedagógia szak,
informatika szak,
gyógypedagógus
logopédia, pszichopedagógia, nyelvtanár,
közoktatási-vezetőképző
utazó logopédus

Várnagy Anna

egyetem

Vinczellér Zsuzsanna
Főiskolák
Zentai Marianna Judit
főiskola / egyetem
Zuborné Magyar Andrea
főiskola/egyetem

oligofrénpedagógia-tiflopedagógia
Tanulásban akadályozottak pedagógiája,
értelmileg akadályozottak pedagógiája
Tanulásban akadályozottak pedagógiája/kántor
tanító
Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos
tanár / Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Autizmus/ Tanulásban akadályozottak
pedagógiája

20

autista fejlesztő II.
csoport

Várhelyi Dánielné
főiskola

10

20

18

Szabóné Maczkó Petra

Főiskola

Bőti-Szőke Eszter

főiskola

Szabados Krisztina

főiskola

Logopédia

Utazó
gyógypedagógus

Óvoda, iskola alsó-felső
tagozat

napközi, szabadidőszociálpedagógia
szervező
4. osztály
Utazó
logopédia, értelmileg akadályozottak pedagógiája gyógypedagógus iskola alsó-felső tagozat

20

20,10
20

