
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola  
 

Munkakörök Létszám/fő Végzettség Szakképzettség 

Intézményvezető 1 egyetem magyar-orosz szakos tanár, 

közoktatási vezető- szakvizsga,  

tantervi szakértő  

Intézményvezető helyettes 2 1 fő főiskola matematika – technika szakos tanár,  

közoktatási vezető- szakvizsga, 

pedagógus minősítési szakértő  
tanfelügyelő 

1 fő egyetem biológia mezőgazdasági ism. és gyak. 
szakos tanár, 

egészségfejlesztő mentálhigiénikus –
szakvizsga 

okleveles egészségfejlesztés tanár 

 

Tanár 23  8 fő egyetem 

15 fő főiskola 

angol szak  4 fő 

földrajz szak 2 fő 

ének 2 fő 

testnevelés 2 fő 

fizika 1 fő 

kémia 1 fő 

biológia 3 fő 

magyar 2 fő 

történelem 2 fő  

rajz  2fő 

technika 2 fő 

tánc 1 fő 

matematika 2 fő 

Tanító  19 1 fő főiskola tanító 



Munkakörök Létszám/fő Végzettség Szakképzettség 

        egyetem nyelv-és beszédfejlesztő tanár 

18 fő  4 fő főiskola tanító 4 fő 

 14 fő 
főiskola+egyéb 
végzettség 

1 fő + ember és társadalom 
műveltségterület, gyógypedagógus, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakos tanár 

1 fő + ének –zene szakkollégium 

1 fő+háztartástan szakkollégium 

1 fő+ népművelés szakkollégium 

1 fő+ technika műveltségterület 

1 fő + orosz szakkollégium, 
drámapedagógus- szakvizsga 

1 fő+ drámapedagógus- szakvizsga 

1 fő+ orosz szakkollégium 

1 fő+testnevelés szakkolllégium 

1fő+ testnevelés és sport szakkollégium, 

mentortanár - szakvizsga 

1 fő+ magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület 

1 fő + angol műveltségterület 

2 fő+ magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület 

Hitoktató  2 főiskola hitoktató 

Gyógypedagógus 2  főiskola 1 fő tanító, testnevelés műveltségterület, 
fejlesztőpedagógus 

   1 fő történelem szakos tanár, 
gyógypedagógus 
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Munkakörök 

 

Létszám/fő 

 

Végzettség 

 

Szakképzettség 

 

 

Tagintézmény-vezető 

 

1 

 

egyetem 

 

tanító 

nyelv –és beszédfejlesztő tanár  

német nemzetiségi tanító 

pszichológus 

pedagógiai (iskola- és 
óvoda)szakpszichológus  

 

Tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 fő 10 fő főiskola matematika 1fő 
földrajz szak 2 fő 
testnevelés 1 fő 
fizika 1 fő 
műszaki tanár 1 fő 
dráma 1 fő 
kémia 1 fő 
biológia 1 fő 
magyar 2 fő 
mentortanár – szakvizsga 1fő 
történelem 1 fő  
rajz  1 fő 
pedagógia szakos nevelő 1 fő 

13 fő  13 fő főiskola 2 fő tanító  

  3 fő + könyvtár testnevelés szakkollégium 
1 fő+  ének szakkollégium 
1 fő+  testnevelés szakkollégium 
1 fő+  anyanyelv szakkollégium 
1 fő +ének szakkollégium,  
1 fő+  angol nyelv műveltség terület 
1 fő+ könyvtár testnevelés szakkollégium 
1 fő+  technika szakkollégium 
1fő+  pedagógia és technika  

 

Gyógypedagógus (óraadó) 

 

2 

  

főiskola 

 

1 fő tanító, testnevelés műveltségterület, 
fejlesztőpedagógus 

1 fő történelem szakos tanár, 
gyógypedagógus 

 


