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Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

a 2022/2023-es tanévben 

 

Végzettség Létszám 

Angol nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanár 

1 

Informatika szakos középiskolai tanár, matematika-

testnevelés szakos általános iskolai tanár 

1 

Magyar nyelv és irodalom- történelem szakos 

középiskolai tanár 

2 

 Francia- olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár 

1 

Magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanár, 

angol szakos nyelvtanár 

1 

Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 3 

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 1 

Matematika – kémia szakos középiskolai tanár 1 

Biológia-kémia szakos középiskolai tanár 2 

Történelem szakos általános iskolai tanár és könyvtáros 1 

Magyar nyelv és irodalom – könyvtár szakos általános 

iskolai tanár, 

informatikus könyvtáros 

1 

Orosz nyelv és irodalom – történelem szakos 

középiskolai tanár, 

angol szakos nyelvtanár 

1 

Történelem - orosz nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, 

német szakos nyelvtanár 

1 

Matematika – kémia – informatika szakos középiskolai 

tanár 

1 
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Magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom – 

francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 

 

1 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

ének-zene szakos középiskolai tanár 

1 

Történelem – német nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 

2 

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 1 

Magyar nyelv és irodalom –angol 

nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

1 

Matematika- fizika- informatika szakos középiskolai 

tanár, 

okleveles fizikus, filozófus 

1 

Biológia szakos általános iskolai tanár – testnevelő 

szakos középiskolai tanár 

1 

Vizuális nevelőtanár 1 

Történelem – földrajz szakos középiskolai tanár 2 

Történelem- társadalomismeret szakos középiskolai 

tanár 

1 

Földrajz - testnevelés szakos tanár, földrajz szakos 

középiskolai tanár  

1 

Matematika – fizika szakos középiskolai tanár 3 

Spanyol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 1 

Angol- német szakos középiskolai tanár 1 

Anglisztika alapszakos bölcsész, 

angol nyelv és irodalom-matematika szakos 

középiskolai tanár, 

1 

Informatika-matematika szakos középiskolai tanár 1 

Olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, 

orosz nyelv és irodalom szakos tanár 

1 

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár, 

számítástechnika szakos általános iskolai tanár 

1 
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Történelem- orosz nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 

1 

Angol- francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár 

2 

Testnevelő szakos középiskolai tanár 1 

Informatika szakos középiskolai tanár, 

Technika – számítástechnika szakos általános iskolai 

tanár 

1 

 

Szakvizsgázott pedagógusok 

 

Szakvizsga típusa Létszám 

közoktatási vezető  

pedagógus szakvizsga 
16 

szakvizsgázott pedagógus mentor- és 

vezetőtanári ismeretek specializációval 
7 

drámapedagógus 

pedagógus szakvizsga 
2 

szakvizsgázott pedagógus  

a tanulási zavarok preventív  

pedagógiája területen 

1 

szakvizsgázott pedagógus 

tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 

specializációval 

3 

informatika pedagógus szakvizsga  1 

földrajz pedagógus szakvizsga 1 

fizika pedagógus szakvizsga 1 

szakvizsgázott pedagógus 

gyakorlatvezető mentortanári 

szakterületen 

1 

Szakvizsgázott pedagógus mérés-

értékelés területen 
1 
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A nevelőtestület jelenlegi képzettségéről a következők állapíthatók meg: 

- 32 kolléga rendelkezik egy pedagógus szakvizsgával, 

- 9 fő szerepel az Érettségi Vizsgaelnöki Névjegyzéken, 

- 6 fő a Szakértői Névjegyzéken, 

- 6 kolléga a Szaktanácsadói Névjegyzéken. 

 


