
Szakkörök, korrepetálások 2019-20. 

tanár téma időpont korosztály 

magyar munkaközösség 

Bednárik György felzárkóztatás latin örökség csütörtök 0. óra 5-6. évf. 

Jámbor Erzsébet színjátszó (tehetséggond.) hétfő 9-10. óra főgimnázium 

Menyhei Éva felzárkóztatás magyar  szerda 7. óra 5-6. évf. 

felzárkóztatás magyar hétfő 7. óra 7-8. évf. 

versenyfelkészítés folyamatos  5-8. évf. 

matematika-fizika munkaközösség 

Sághyné Dobsa Judit felzárkóztatás matematika hétfő 0. óra 12. évf. 

felzárkóztatás matematika kedd 0. óra 9. évf. 

felzárkóztatás matematika szerda 0. óra 11. évf. 

Pitter Károly természetbúvár hétfő 7.óra algimnázium 

fizika szakkör kedd 0. óra 7-8. évf. 

matematika szakkör szerda 0. óra 7. évf. 

fizika mérések (tehetségg.) csütörtök 0. óra 11-12. évf. 

matematika tehetséggond. péntek 0. óra 10-11-12. évf. 

Vass Ágnes felzárkóztatás fizika csütörtök 0. óra 10. a 

Szamek Dóra matematika tehetséggond. kedd 0. óra 6. évf. 

matematika tehetséggond. csütörtök 0. óra 5. évf. 

Pataki Péterné felzárkóztatás matematika szerda 0. óra 6. évf. 

felzárkóztatás matematika csütörtök 0. óra 11. évf. 

Tóth Márton bionika tehetséggond. hétfő 8-9. óra 9. évf. 

természettudományos munkaközösség 

Köllő Csilla  kémia tehetséggond. kedd   0. óra 12. évfolyam 

 kémia tehetséggond. szerda 8. óra  11. évfolyam 

angol munkaközösség 

Vajnovszky Judit  nyelvvizsga előkészítő kedd 0. órában 9.b 

Rácz Mátyás  angol szakkör  csütörtök 0. óra 9. évf. 

nyelvvizsga előkészítő kedd   0. óra 9.a  

német munkaközösség 

Vass Ágnes  nyelvvizsga előkészítő kedd   0. óra 10.a, 11.a 

nyelvvizsga előkészítő hétfő  0. óra 11.a 

Varga Petra felzárkóztatás német kedd 8. óra 11.b 

Csiszér Anikó versenyfelkészítés/francia 

szakkör 

hétfő 7. óra 9a/6.a, 7.a 

Vass Péter német szakkör csütörtök 7-8.óra 9.a 

testnevelés munkaközösség 

Balogh Dániel röplabda szakkör hétfő 0. óra főgimn. fiú 

Kutasy Pál kézilabda szakkör kedd 0. óra 6-7-8. évf. lány 

Hellner Donáta  atlétika szakkör kedd 7-8. óra  5-12. évf. 

történelem-művészetek munkaközösség 

Fodor András  zeneelméleti szakkör hétfő 8-9. óra főgimnázium 

kórus  csütörtök 8-9. 7-12. évf. 

Szalóczy Dóra  kórus  csütörtök 7. óra 5-6. évf 

Kokas Nikoletta filmszakkör péntek  8-9. óra  

külsős 

Lőrincz Éva agyagozás kedd szervezés alatt  

 


