
Pedagógusok és a nevelést és oktatást közvetlenül segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Általános Iskola 

munkakör ped. fokozat végzettség szakvizsga 

Felső tagozat 

tanító mesterpedagógus főiskola tanító spec. képesítéssel közoktatási vezető 

fejlesztő 
pedagógus 

ped.II. főiskola gyógypedagógus, nyelv- és 
beszédfejlesztő ped. 

szakvizsgázott ped. 

tanító ped. I. főiskola gyógypedagógus, nemzetiségi tanító, 

tanító spec. képesítéssel 

 

gyógypedagógus ped.I. főiskola gyógypedagógus  

tanár ped. II egyetem német, orosz szakos középiskolai tanár  

tanár ped.I. egyetem általános iskolai német nyelvtanár  

tanár ped. I. egyetem biológia, földrajz szakos középisk. tanár  

tanár ped.I. főiskola, 

egyetem 

angol tanár, 

művészettörténet szakos bölcsész és 

középisk. tanár 

 

tanár ped.I. egyetem matematika, fizika szakos középisk. 

tanár 

 

tanár ped.I. főiskola német szakos tanár  

tanár ped.II. egyetem okleveles német nemz. bölcsész és 

tanár 

 

tanár - egyetem okleveles kémiatanár  

tanár - egyetem rekreációszervező és egészségfejlesztő  

tanár ped.I. főiskola magyar ny. és ir. szakos tanár, könyvtári 

szakember 

 

tanár ped.I. egyetem magyar nyelv és ir., történelem szakos 

középisk. tanár 

 

tanár ped.II. főiskola 

egyetem 

matematika, rajz szakos tanár 

számítástechnika szakos tanár 

 

tanár, tanító ped.I. főiskola angol szakos nyelvtanár, tanító spec. 

képesítéssel 

 

tanár ped.II. egyetem német, orosz, magyar szakos tanár közoktatási vezető 

tanár ped.II. egyetem testnevelés  

tanár ped.I. egyetem magyar tanár  

tanár ped.II. egyetem gyógypedagógus  

tanár ped.II. főiskola néptánc tanár  

Alsó tagozat 

tanító ped.I. főiskola tanító, spec. képesítéssel  

tanító ped. I. főiskola tanító spec. képesítéssel  

tanító ped. II. főiskola tanító spec. képesítéssel  

tanító ped. I főiskola tanító német idegen nyelvi területen  

tanító mesterpedagógus főiskola tanító, olasz szakos nyelvtanár szakvizsgázott ped. 

tanító ped.I. főiskola tanító, spec. képesítéssel  

tanító ped.I. főiskola történelem, orosz szakos ált. isk. tanár  

tanító ped.I. főiskola tanító spec. képesítéssel, 

óvópedagógus 

 

tanító Ped.I. főiskola tanító spec. képesítéssel  

tanító ped.I. főiskola tanító spec. képesítéssel  

tanító ped.I. főiskola földrajz szakos tanár  

tanító ped.II. főiskola tanító spec. képesítéssel szakvizsgázott 



tanító, tanár ped I.  főiskola tanító spec. képesítéssel  

tanító gyakornok főiskola tanító spec. képesítéssel  

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők 

iskolatitkár - főiskola kögazdász  

ped. asszisztens - érettségi   

ped. asszisztens - érettségi   

ped. asszisztens - érettségi   

ped. asszisztens - érettségi   

pszichopedagógus ped.II egyetem okleveles pszichológus tanácsadó 

szakpszichológus 

Alapfokú Művészeti Iskola 

tanár (AMI) ped II. főiskola Jazz-zongora előadóművész, tanár  

tanár (AMI) - főiskola okleveles harsonatanár  

tanár (AMI) ped. II. főiskola klarinéttanár, kamaraművész közoktatási vezető 

tanár (AMI) ped. II. főiskola ütőhangszertanár, kamaraművész  

tanár (AMI) ped.I. egyetem okleveles gordonkatanár  

tanár (AMI) ped.II. egyetem fuvolatanár, kamaraművész  

tanár (AMI) ped.II. egyetem fuvolatanár, fuvolaművész  

tanár (AMI) ped.I. főiskola gitártanár  

tanár (AMI) ped.II. egyetem hegedűtanár, kamaraművész  

tanár (AMI) ped.I. egyetem okleveles zongoraművész, tanár  

tanár (AMI) ped.II. főiskola, 

egyetem 

zongoratanár, kamaraművész 

okleveles ének-zene tanár 

 

tanár, (AMI) ped.II. főiskola szolfézs és brácsa tanár és 

kamaraművész 

 

tanár (AMI) mesterpedagógus egyetem ének-zene és szolfézs tanár Közoktatási vezető 

     

 

Országos mérések eredményei: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 0 

Évfolyamismétlők száma: 1 

 

Az iskola nyitva tartásának rendje: 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.30-tól este 19.30-ig tart nyitva. 

Felmérés után, igény szerint reggel 7.00 órától ügyeletet tartunk. 

Középiskolai felvételi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


