Tantárgy
Magyar irodalom
Történelem
Kommunikáció
Kommunikáció
Földrajz
Angol
Angol
Testnevelés
Testnevelés
Német nyelv
Német nyelv
Matematika
Fizika
Kémia
Kémia
Biológia
Informatika
Informatika

Tanító
pedagó
gusok
5 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
9 fő
2 fő
4 fő
1 fő
3 fő
1 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő
1 fő

Képesítések típusa

magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi diplomával
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek egyetemi diplomáva
kommunikáció egyetemi diplomával
társadalomismeret és kommunikáció főiskolai diplomával
földrajz szakos egyetemi diplomával
angol nyelv egyetemi diplomával
angol nyelv főiskolai diplomával
testnevelés szakos egyetemi diplomával
testnevelés szakos főiskolai diplomával
német nyelv egyetemi diplomával
német nyelv főiskolai diplomával
matematika egyetemi diplomával
fizika egyetemi diplomával
kémia egyetemi diplomával
kémia főiskolai diplomával
biológia egyetemi diplomával
informatika egyetemi diplomával
informatika főiskolai diplomával

Műszaki rajz
Gazdasági ismeretek
Gazdasági ismeretek

2 fő
1 fő
1 fő

műszaki rajz főiskolai diplomával
társ., állampolgári és gazd. ism. egyetemi diplomával
társ., állampolgári és gazd. Ism. főiskolai diplomával

Szakmai tantárgyak és gyakorlat
Építőipar
Építőipar
Építőipar
Faipar
Faipar
Faipar
Közlekedés
Közlekedés
Közlekedés
Villamosipar és elektronika
Villamosipar és elektronika
Villamosipar és elektronika
Könnyűipar
Könnyűipar
Rendészet és közszolgálat
Rendészet és közszolgálat
Gépészet
Gépészet
Szépészet
Iskolapszichológus
Fejlesztő pedagógus

3 fő
4 fő
6 fő
1 fő
3 fő
1 fő
6 fő
1 fő
3 fő
1 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
4 fő
4 fő
1 fő
1 fő
2 fő

Építőipari szakmacsoport egyetemi diplomával
Építőipari szakmacsoport főiskolai diplomával
Építőipari szakmacsoport középfokú végzettséggel
Faipari szakmacsoport egyetemi diplomával
Faipari szakmacsoport főiskolai diplomával
Faipari szakmacsoport középfokú végzettséggel
Közlekedés szakmacsoport egyetemi diplomával
Közlekedés szakmacsoport főiskolai diplomával
Közlekedés szakmacsoport középfokú végzettséggel
Elektronika szakmacsoport egyetemi diplomával
Elektronika szakmacsoport főiskolai diplomával
Elektronika szakmacsoport középfokú végzettséggel
Textiltermék készítése egyetemi diplomával
Textiltermék készítése főiskolai diplomával
Rendészet és közszolgálat egyetemi diplomával
Rendészet és közszolgálat főiskolai diplomával
Gépészet szakmacsoport egyetemi diplomával
Gépészet szakmacsoport középfokú végzettséggel
Szépészet szakmacsoport főiskolai diplomával
Pszichológus egyetemi végzettséggel
Fejlesztő pedagógus főiskolai diplomával

mi diplomával

