A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának tanárai

2017/2018-as tanév
Tanárok:

szakjai:

fogadó óra:

Nagy-Baló Csaba – igazgató
Búzásné Nagy Gabriella – igazgatóhelyettes
Molnárné Klemm Ildikó – igazgatóhelyettes
Fejér Zoltán László - intézményi lelkész

református vallástanár, szakvizsga
matematika-kémia, szakvizsga
matematika-földrajz-számítástechnika,szakvizsga
református lelkész, vallástanár, szakvizsga

péntek 4. óra
kedd 7. óra
szerda 2. óra
kedd 1. óra

Barcsik Csaba
Battáné Bodnár Klára
Bereczki Róbert
Búzás László
Csákiné Győri Beáta Éva
Demkó Ferenc
Dienes Orsolya Erzsébet
Józsa Gáborné
Kállainé Sóstói Edina
Katherine Jane Chapman
Kazupné Dócs Andrea
Kiss Norbert
Krizsó Nikoletta
Lipiczki Imre
Molnár János
Nagyné Nádasi Erika
Németh Anita Valéria

informatika
német-magyar- orosz
ének-zene
kémia-fizika-filozófia, szakvizsga
magyar-informatikus könyvtáros, szakvizsga
magyar-angol
angol- olasz, tanító
történelem, tanító
informatika
angol
matematika-kémia-fizika, szakvizsga
angol-számítástechnika, szakvizsga
angol
testnevelés-földrajz, szakvizsga
történelem-földrajz
református lelkész, tanító, vallástanár
óra
matematika-kémia,
alkalmazott matematikus
szakvizsga
testnevelés, gyógytestnevelés, tanító,
szakvizsga
testnevelés
német, szakvizsga
vizuális kultúra
biológia-kémia- földrajz
angol-orosz-történelem, szakvizsga
magyar nyelv és irodalom
hétfő
3. óra
biológia-környezettan,
angol szakfordító
német- történelem
angol-matematika, református hittanoktató,
szakvizsga
történelem, társadalom-és állampolgári
ismeretek, szakvizsga
angol-történelem-orosz

hétfő 4. óra
kedd 4. óra
szerda 3. óra
h é t f ő 5 . óra
h é t f ő 7 . óra
kedd 4. óra
h é t f ő 3. óra
kedd 2.óra
k e d d 3. óra
hétfő 7. óra
h é t f ő 1. óra
s ze r d a 6. óra
hétfő 1. óra
hétfő 2. óra.
szerda 2. óra
csütör t ök 7 .
s ze r d a 2. óra

Pásztor István
Punyi Gyula
Soltészné Kajati Anita
Stark István Hubert
Szatmári Éva
Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó
Szentimreiné Tóbiás Tímea
Szokolovszki Zoltán
Tompáné Bodnár Hajnalka Orsolya
Tóthné Jeney Gabriella
Zöld Zsolt
Zöld Zsoltné

csütörtök 4. óra
h é t f ő 1. óra
csütörtök 3. óra
csütörtök 6. óra
hétfő 2. óra
h é t f ő 3. óra
hétfő 3.óra
hétfő 3. óra
péntek 3. óra
k e d d 5. óra

s z e r d a 1 . óra

Nevelőtanárok:

szakjai:

Egyed Csilla

történelem

Horkay Anna

orosz, vallástanár

Szabó-Mátyás Ildikó

matematika, református hitoktató,

fogadó óra:

szociális és családsegítő lelkigondozó
Berencsy István

m agyar

Zöld Zsolt

történelem, társadalom-és állampolgári
ismeretek, szakvizsga

Kun Péter

testnevelés

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:

Soltészné Kajati Anita

Óraadók:

német

csütörtök 3.óra

szakjai:

Fedorné Szabó Marianna

kémia

Füsti- Molnár Pálma

angol

szerda 6.óra

Reinics Rita

földrajz

csütörtök 5. óra

GYES-en lévők:

szakjai:

Bráda-Tóth Nikoletta

angol-matematika

Kántorné Bak Adrienn

ének-zene, református vallástanár, történelem, tánc-dráma
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Hitoktatók:
Léka Andrea

római katolikus

Martinek Zsolt

görög katolikus

Páll Miklós

görög katolikus

Pedagógiai munkát segítők:
Boros Attila

matematika-számítástechnika,
rendszergazda

Leskó Gáborné

iskolatitkár

Polyucsák Erika

iskolatitkár

Vaskó Péter

laboráns

Sulyok György

gondnok

kedd 4.óra

