A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Tanítói munkakörben foglalkoztatott pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:























tanító ének speciális kollégiummal, szakvizsgázott pedagógus: fejlesztési (differenciáló) szakirányon, főiskola végzettség
tanító testnevelés és sport műveltségi területen, főiskolai végzettség
tanító technika szakkollégiumi képzéssel, főiskolai végzettség
tanító természetismeret speciális kollégiummal, főiskolai végzettség
tanító könyvtár speciális kollégiummal, főiskolai végzettség
tanító idegen nyelv szakképesítéssel, főiskolai végzettség
tanító testnevelés műveltségi területen, főiskolai végzettség
tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus: tehetségfejlesztő pedagógus, főiskolai végzettség
tanító német idegen nyelvi műveltségi területen, főiskolai végzettség, művelődésszervező, egyetemi végzettség
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, főiskolai végzettség
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, fejlesztő pedagógus, pedagógia szakos nevelő, főiskolai végzettség
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus: fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, főiskolai végzettség
tanító, szakvizsgázott pedagógus: a preventív differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai módszertani
ismeretei - differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek, főiskolai végzettség
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, főiskolai végzettség
tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, főiskolai végzettség
tanító informatika műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus: kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus, főiskolai végzettség
tanító ember és társadalom műveltségi területen, főiskolai végzettség
tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, főiskolai végzettség
tanító, főiskolai végzettség
tanító informatika és matematika műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen, főiskolai végzettség
tanító testnevelés műveltségi területen, főiskolai végzettség
tanító testnevelés és sport műveltségi területen, főiskolai végzettség

Tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:
















angol nyelv és irodalom szakos tanár, tanító ember és társadalom műveltségi területen, főiskolai végzettség
okleveles földrajz szakos középiskolai tanár, okleveles matematika szakos középiskolai tanár, egyetemi végzettség
ének-zene szakos tanár, tanító, szakvizsgázott pedagógus: pedagógia szakos tanár, közoktatás vezető, egyetemi végzettség
német nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai végzettség
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, egyetemi végzettség
testnevelés szakos tanár, főiskolai végzettség
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos általános iskolai tanár, okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára, egyetemi végzettség
okleveles kémia szakos középiskolai tanár, okleveles fizika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus: család- és gyermekvédelem
pedagógiája, egyetemi végzettség
okleveles biológia szakos középiskolai tanár, okleveles földrajz szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető, egyetemi
végzettség
informatikus könyvtáros tanár, általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító testnevelés speciális
kollégiummal, szakvizsgázott pedagógus, egyetemi végzettség
magyar szakos általános iskolai tanár, könyvtáros, főiskolai végzettség;
földrajz szakos általános iskolai tanár, biológia szakos általános iskolai tanár, főiskolai végzettség
okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, okleveles középiskolai földrajztanár, egyetemi végzettség
számítástechnika szakos általános iskolai tanár, technika szakos általános iskolai tanár, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, főiskolai
végzettség
matematika szakos középiskolai tanár, fizika szakos középiskolai tanár, egyetemi végzettség

