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1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

SZÉKHELYINTÉZMÉNY ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

angol nyelv 

1 fő 

3 fő 

1 fő 

szakvizsgázott pedagógus, egyetemi végzettségű angol nyelv és irodalom szakos tanár 

egyetemi végzettségű angol nyelv és irodalom szakos tanár 

főiskolai végzettségű angol nyelv és irodalom szakos tanár 

biológia 
1 fő 

1 fő 

egyetemi végzettségű biológia szakos tanár 

szakvizsgázott pedagógus, főiskolai végzettségű biológia szakos tanár 

ének-zene 1 fő főiskolai végzettségű ének-zene szakos tanár 

fizika 
1 fő 

1 fő 

egyetemi végzettségű fizika szakos tanár (óraadó) 

főiskolai végzettségű fizika szakos tanár 

földrajz 

1 fő 

2 fő 

1 fő 

szakvizsgázott pedagógus, egyetemi végzettségű földrajz szakos tanár 

egyetemi végzettségű földrajz szakos tanár 

főiskolai végzettségű földrajz szakos tanár 

gyógypedagógia 
1 fő 

1 fő 

szakvizsgázott pedagógus, egyetemi végzettségű gyógypedagógus 

szakvizsgázott pedagógus, főiskolai végzettségű gyógypedagógus 

hittan 

1 fő 

1 fő 

3 fő 

egyetemi végzettségű hittanár 

főiskolai végzettségű hittanár 

főiskolai végzettségű hittanár (óraadó) 

informatika 2 fő egyetemi végzettségű informatika szakos tanár 

kémia 
1 fő 

1 fő 

egyetemi végzettségű kémia szakos tanár (részmunkaidős) 

főiskolai végzettségű kémia szakos tanár (óraadó) 

magyar nyelv és irodalom 
3 fő 

1 fő 

egyetemi végzettségű magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

főiskolai végzettségű magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

matematika 
5 fő 

1 fő 

egyetemi végzettségű matematika szakos tanár 

egyetemi végzettségű matematika szakos tanár (óraadó) 

német nyelv 1 fő főiskolai végzettségű német nyelv és irodalom szakos tanár 

rajz és vizuális kultúra 1 fő egyetemi végzettségű rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

tanító 14 fő főiskolai végzettségű tanító 

testnevelés 
1 fő 

5 fő 

egyetemi végzettségű testnevelés szakos tanár 

főiskolai végzettségű testnevelés szakos tanár 

történelem 
2 fő 

2 fő 

egyetemi végzettségű történelem szakos tanár (óraadó) 

főiskolai végzettségű történelem szakos tanár 
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SZÉKHELYINTÉZMÉNY ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

óvodapedagógus 
5 fő 

10 fő 

szakvizsgázott pedagógus, főiskolai végzettségű óvodapedagógus 

főiskolai végzettségű óvodapedagógus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÓGRÁDSIPEKI TAGINTÉZMÉNY ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

óvodapedagógus 
1 fő 

1 fő 

szakvizsgázott pedagógus, főiskolai végzettségű óvodapedagógus 

főiskolai végzettségű óvodapedagógus 
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NÓGRÁDSIPEKI TAGINTÉZMÉNY ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

 

angol nyelv 
1 fő 

1 fő 

egyetemi végzettségű angol nyelv és irodalom szakos tanár (áttanító) 

főiskolai végzettségű angol nyelv és irodalom szakos tanár 

biológia 1 fő főiskolai végzettségű biológia szakos tanár (óraadó) 

ének-zene 1 fő főiskolai végzettségű ének-zene szakos tanár (óraadó) 

fizika 1 fő egyetemi végzettségű fizika szakos tanár (óraadó) 

földrajz 1 fő egyetemi végzettségű földrajz szakos tanár (áttanító) 

gyógypedagógia 
1 fő 

1 fő 

szakvizsgázott pedagógus, főiskolai végzettségű gyógypedagógus (áttanító) 

főiskolai végzettségű gyógypedagógus (óraadó) 

hittan 
1 fő 

1 fő 

főiskolai végzettségű hittanár (óraadó) 

főiskolai végzettségű hittanár (részmunkaidős) 

informatika 1 fő egyetemi végzettségű informatika szakos tanár (áttanító) 

kémia 1 fő főiskolai végzettségű matematika szakos tanár (részmunkaidős) 

magyar nyelv és irodalom 1 fő főiskolai végzettségű magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

matematika 
1 fő 

1 fő 

egyetemi végzettségű matematika szakos tanár (áttanító) 

főiskolai végzettségű matematika szakos tanár (részmunkaidős) 

rajz és vizuális kultúra 1 fő főiskolai végzettségű rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

tanító 4 fő főiskolai végzettségű tanító 

technika 1 fő főiskolai végzettségű technika szakos tanár (áttanító) 

testnevelés 1 fő főiskolai végzettségű testnevelés szakos tanár (áttanító) 

történelem 1 fő főiskolai végzettségű történelem szakos tanár 
 

mailto:iskola@szecseny.ekif-vac.hu

