
 

Pedagógusaink végzettsége 

1. tanító 
2. tanító 
3. tanító 
4. hegedűtanár 
5. ütőtanár 
6. gyógypedagógus 
7. óvodapedagógus, tánctanár 
8. testnevelőtanár 
9. tanító, könyvtár szakkollégium, pedagógia szakos tanár, okleveles köyvtárpedagógia-tanár 
10. tanító, testnevelés műveltségterület 
11. földrajztanár 
12. biológiatanár 
13. orosztanár, magyartanár, némettanár 
14. zongoratanár 
15. tanító, népművelés szakkollégium 

16. némettanár, magyartanár 
17. tanító, könyvtár szakkollégium, énektanár 
18. tanító, könyvtár szakkollégium, történelemtanár 
19. tanító, testnevelés műveltségterület, gyógypedagógiai asszisztens 
20. tanító 
21. tanító, rajz szakkollégium, környezetkutató 
22. tanító, ember és társadalom műveltségterület 
23. magyartanár, énektanár 
24. tanító, orosz szakkollégium, német szakkollégium 
25. matematika és ének szakos tanár, kórusvezető 
26. magyartanár, történelemtanár 
27. számítástechnikatanár, kémiatanár 
28. ének-zene-, népzenetanár 
29. tanító, rajz szakkollégium, magyartanár 
30. tanító, testnevelés szakkollégium, testnevelőtanár, sportedző 
31. előadóművész, fuvolatanár 
32. matematikatanár, technikatanár 
33. szolfézstanár, énektanár 
34. tanító, könyvtár szakkollégium 
35. fizikatanár, matematikatanár, orosztanár 
36. magyartanár, tanító, tehetségfejlesztőtanár 
37. matematikatanár, földrajztanár 
38. angoltanár, orosztanár, történelemtanár 
39. tanító 
40. tanító, rajz szakkollégium 
41. biológiatanár 
42. inkluzív nevelés tanára, biológiatanár, környezetvédelemtanár 
43. trombitatanár 
44. tanító 



45. fölrajztanár, testneveléstanár 
46. tanító, testnevelés műveltségterület 
47. tanító 
48. magyartanár, angoltanár 
49. hegedűtanár, kamaraművész 
50. magyartanár 
51. tanító, ének szakkollégium 
52. tanító rajz műveltségterület 
53. földrajztanár, testneveléstanár 
54. magyartanár, könyvtárostanár 
55. magyartanárangoltanár 
56. biológiatanár, testneveléstanár, sportedző 
57. biológiatanár, számítástechnikatanár 
58. törtéelemtanár 
59. gyógypedagógus 
60. táncos és próbavezető, néprajz, tánctanár 
61. általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi terület 
62. földrajztanár 
63. táncpedagógus 
64. tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület 
65. matematikatanár, fizikatanár, mérés-értékelés tanára 
66. kémiatanár 
67. tanító rajz műveltségterület, fejlesztőpedagógus 
68. matematikatanár, rajztanár, mérés-értékelés tanára 
69. tanító természetismeret műveltségterület, biológiatanár 
70. matematikatanár, földrajztanár 
71. tanító magyar műveltségterület 
72. tanító, testnevelés műveltségterület, óvodapedagógus 
73. tanító, testnevelés műveltségterület 
74. tanító, könyvtár és ének szakkollégium 
75. orosztanár, testneveléstanár, némettanár 
76. tanító, ember és társadalom műveltségterület 
77. történelemtanár, művelődésszervező 
78. tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület 
79. tanító, testnevelés és könyvtár szakkollégium 

80. tanító, magyar nyelv és irodalom és testnevelés műveltségterület 
81. tanító, testnevelés szakkollégium 
82. tanító, testnevelés műveltségterület 
83. tanító, könyvtár és testnevelés szakkollégium 
84. tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterület 
85. tanító, számítástechnikatanár 
86. némettanár, történelemtanár, orosztanár 
87. tanító technika szakkollégiumi képzéssel 
88. gitár előadóművész 
89. tanító, gyógyedagógiai szakkollégium 
90. fizikatanár, számítástechnikatanár 
91. tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterület 
92. kémiatanár, fizikatanár 
93. angoltanár 
94. angoltanár 
95. angoltanár, romántanár 
96. biológiatanár, technikatanár 
97. tanító közművelődés és ének szakkollégium 
98. technikatanár, testnevelőtanár, számítástechnikatanár 
99. orosztanár, latintanár, történelemtanár 
100. tanító 
101. matematikatanár 
102. magyartanár, történelemtanár 
103. földrajztanár, biológiatanár 



104. történelemtanár, énektanár 
105. óvónő, gyógypedagógus 
106. földrajztanár, rajztanár 
107. műszaki tanár 
108. tanító, rajz szakkollégium 
109. orosztanár, történelemtanár 
110. orosztanár, történelemtanár, tanító angol műveltségterület 
111. matematikatanár, számítástechnikatanár 
112. tanító, család- és háztartástan műveltségterület 
113. matematikatanár, számítástechnikatanár, testneveléstanár 
114. magyartanár, történelemtanár 
115. énektanár, karvezető, zongoratanár, kamaraművész 
116. tanító, technika és angol szakkollégium, fejlesztőpedagógus 
117. tanító, technika és angol szakkollégium, számítástechnikatanár, mérnök-informatikus 
118. tanító, technika szakkollégium, magyartanár, matematikatanár 
119. fizikatanár, technikatanár, informatikatanár 
120. tanító, orosz szakkollégium 
121. matematikatanár, némettanár, mentálhigiémés szakember 
122. tanító, rajz szakkollégium 
123. magyartanár, könyvtáros, némettanár 
124. magyartanár, történelemtanár 
125. tanító, könyvtár és rajz szakkollégium, egészslgfejlesztő mentálhiginéikus 
126. magyartanár 
127. óvónő, tanító ének szakkollégium 

 


