
Különös közzétételi lista 
 
 

Száma Iskolai végzettsége szakképzettsége Tanított tantárgyak 
Pedagógusok:   
1 fő Főiskola Általános iskolai tanító 

Fejlesztő pedagógus 
alsó tagozatos tanító 
fejlesztő pedagógus 

3 fő Főiskola Általános iskolai tanító 
 

alsó tagozatos tanító 
 

1fő Főiskola Általános iskolai tanító 
 

napközis nevelő, ének 
 

1fő Egyetem, Főiskola Tanító, orosz szakos ált. isk. tanár 
Középiskolai német nyelvtanár 

napközis nevelő 

1fő Egyetem Református Teológia református hittan 
1fő Főiskola Általános iskolai tanító 

Testnevelés szakos ált. isk. tanár 
Közoktatás-vezető 
B edző 
D szintű labdarúgó edző 

testnevelés 
labdarúgó edző 

1fő Főiskola Történelem szakos tanár 
Rajz szakos tanár, könyvtáros 

történelem,  
rajz, 
iskolai könyvtáros 
honismeret 
 

1 fő Főiskola Matematika szakos tanár 
Műszaki tanár 
Közoktatás-vezető 
Szoftver üzemeltető 

matematika 
fizika 
számítás-technika 

1 fő Főiskola Magyar-nyelv és irodalom szakos bölcsész 
tanár 

magyar-nyelv és irodalom 
színjátszás 

1 fő Egyetem Angol nyelv és irod.-német nyelv és 
irod.szakos középiskolai tanár 

angol 
német 



1 fő Főiskola Biológia-mezőgazd. ism. és gyak. szakos 
ált isk. tanár 

biológia, technika, média 
természet-ismeret, egészségtan 

1 fő Egyetem Angol nyelv és irodalom szakos tanár angol 
Óraadók:   
1 fő Főiskola Földrajz, testnevelés szakos ált. isk. tanár 

Szociálpedagógus 
földrajz 

1 fő Főiskola Matematika-kémia szakos ált. isk. tanár kémia 
1 fő Főiskola Mérnök-informatikus informatika 
1 fő Főiskola Testnevelés-biológia-földrajz szakos ált. 

isk. tanár 
testnevelés, kézilabda edző 

1 fő Érettségi Kézilabda edző kézilabda edző 
1 fő Főiskola Általános iskolai tanító gyógypedagógus 
1 fő Főiskola Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár logopédus 
1 fő Főiskola Katekéta lelkipásztori munkatárs katolikus hittan 
Technikai dolgozók   
1 fő Főiskola Közgazdász, regisztrált mérlegképes 

könyvelő 
gazdasági vezető 

1 fő Középfokú Középfokú közgazdasági iskolatitkár 
1 fő Szakmunkásképző Villanyszerelő, kazánfűtő, nehézgépkezelő karbantartó 
1 fő 8. általános Dajka takarító 
1 fő Szakközépiskola Élelmiszer eladó takarító 
    
Tanulók szálláshelye:   
1 fő Szakmunkásképző Virágkötő felügyelő 
1 fő Szakmunkás Géplakatos felügyelő 
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