
 

LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOK TERVEZETT TANÍTÓI 

 

 

A 2021-2022. tanévben az alábbi tanítókkal tervezzük indítani az elsős osztályokat. 

Fontos tudni, hogy mindez csak terv, a változó körülmények, a szülői igények, a 

létszámok módosulása esetén mindez változhat. 

Az egyes osztályok profiljáról az általános tájékoztatóban (lásd: a honlapon szereplő 

korábbi cikkben) olvashatnak bővebben. Személyes találkozóra a pandémia miatt 

sajnálatosan nem kerülhet sor, ezen tájékoztatóban röviden bemutatjuk az 

osztályokban (várhatóan) tanító pedagógusokat. 

 

1.a osztály 

Német két tanítási nyelvű osztály 

Osztályfőnök: Jánosiné Kovácsházy Beáta 

Tanító párja: Bulyáki Éva 

Bea néni 1993 óta intézményünk elismert szaktekintélye, az alsós munkaközösség 

vezetője. Neve elsősorban a matematika tantárgy tanításához kapcsolódik szorosan. 

Szakmai tudásának, pedagógiai eszköztárának köszönhetően a gyerekek nemcsak 

szeretik a matematikát, de Bea néni sok tanulója országos versenyeken is előkelő 

helyen végez. 

Éva néni a német nyelv tanításának tudora. Kedves személyiségének, módszertani 

sokszínűségének, rengeteg játékos, dalos, mondókás foglalkozásának köszönhetően a 

gyerekek játékként élik meg a német nyelv elsajátítását az első években. Éva néni 

magyar nyelv és irodalmat is tanít majd az osztálynak, amiben -kiváló szaktudása 

mellé- szintén kellő tapasztalatot szerzett már a korábbi tanévekben. 

 

1.b osztály 

Általános tanrendű osztály 

Osztályfőnök: Fehérné Menyhért Edit 

Edit néni rendkívüli tapasztalatokkal rendelkezik minden tantárgy tanítása kapcsán. 

Hosszú éveken át osztályainak egyaránt tanította a matematika, a magyar nyelv és 

irodalom, valamint a készségtárgyakat. Ennek köszönhetően széleskörűen megismeri 

tanítványait, személyiségük alakulását minden tanítási órán segíteni, támogatni tudja. 

Edit néni kiváló mestere továbbá a vizuális kultúra órákon születő csodálatos 

produktumoknak. 

 



1.c osztály 

Angol két tanítási nyelvű osztály 

Osztályfőnök: Sölch Dalma 

Tanító párja: Arany-Tóth Ágnes 

Dalma néni fiatalos lendülete, újszerű ötletei és lelkiismertes pedagógiai munkája üde 

színfolt az iskola életben. 4 éves szakmai tapasztalatának is köszönhetően kellő 

jártassággal és alapossággal tanítja a matematika tudományát tanítványainak. Az 

infokommunikációs eszközök használatával, a játékos elemek becsempészésével 

tovább színesíti Dalma néni az általa tanított ismereteket. 

Ági néni a magyar nyelv és irodalom tanítását kapja feladatául a leendő 1.c 

osztályban. Ezen a területen 1994 óta dolgozik az intézményben, szívügyének tekinti a 

játékos írás-olvasás tanítását, a helyes magyar beszéd elsajátítását, valamint a 

drámapedagógia, a színjáték, a versek szeretete, azok előadásai is közel állnak hozzá.  

1.d osztály 

Angol két tanítási nyelvű osztály 

Osztályfőnök: Deák Gyöngyi 

Gyöngyi néni hatalmas szívvel, szűnni nem tudó lelkesedéssel és kiváló szakmai 

tapasztalatokkal vezeti a gondjaira bízott osztályokat immár 1992 óta (2000 óta 

dolgozik a Huzella iskolában). Szakterülete a matematika, de a környezetismeret 

tantárgy is a szíve csücske. Szabadidős tevékenységként szívesen viszi osztályait 

kirándulni, erdőt járni. 

 

A képzési forma megjelölésének lehetőségét a beiratkozáskor fogjuk biztosítani. 
Igyekszünk elképzelésüket majd figyelmebe venni, természetesen a rendelkezésre 
álló helyek függvényében. Az OSZTÁLYBASOROLÁS kizárólag az INTÉZMÉNYVEZETŐ 
kompetenciája. Az osztálybasorolásról hozott döntés ellen fellebbezési lehetőség 
nincs. 

A beiratkozás pontos eljárásrendjéről egyelőre nem rendelkezünk információval.  
Minden további új információt közzéteszünk az iskola honlapján. 

 

Göd, 2021. február 11. 

 

 

                                                                                                  Arany-Tóth Ágnes 

                                                                                           intézményvezető-helyettes 


