
Sziget Suli Általános Iskola 

2310 Szigetszentmiklós, Bercsényi u. 7. 

www.szigetsuli.hu 

OM: 203453 

 

 

 
 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján 
 

Pedagógusok által ellátott tantárgyak Fő Végzettség, szakképzettség 

 

 

 

 

Alsó tagozatos tantárgyak 

tantárgycsoportokban 

 

 

 

 

 
10 fő 

általános iskolai tanító technika szakkollégiumi 
képzéssel – 1 fő 

általános iskolai tanító matematika műveltségi 
területen, szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető – 1 fő 

általános iskolai tanító matematika műveltségi 
területen – 1 fő 

általános iskolai tanító – 1 fő 

általános iskolai tanító angol műveltségi 
területen – 1 fő 
konduktor-tanító – 2 fő 

általános iskolai tanító ének-zene műveltségi 
területen – 2 fő 

általános iskolai tanító ének-zene műveltségi 

területen, és angol idegen nyelvi műveltségi 
területen – 1 fő 

Angol nyelv 1 fő okleveles angoltanár 

Digitális kultúra 1 fő általános iskolai tanító informatika műveltségi 
területen 

Magyar nyelv és irodalom 1 fő Általános iskolai tanító magyar nyelv és 

irodalom műveltségi területen, okleveles 

etikatanár, magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

Etika 1 fő Általános iskolai tanító magyar nyelv és 

irodalom műveltségi területen, okleveles 

etikatanár, magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

Természettudomány 1 fő Biológia szakos tanár 

Történelem 1 fő Általános iskolai tanító magyar nyelv és 

irodalom műveltségi területen, okleveles 

etikatanár, magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

Testnevelés 1 fő okleveles angoltanár 

Matematika 1 fő általános iskolai tanító matematika 
szakkollégiumi képzéssel 

Ének-zene 1 fő Általános iskolai tanító magyar nyelv és 

irodalom műveltségi területen, okleveles 

etikatanár, magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

Vizuális kultúra 1 fő általános iskolai tanító technika szakkollégiumi 
képzéssel 
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Technika és tervezés 1 fő általános iskolai tanító technika szakkollégiumi 
képzéssel 

 

 
 

A nevelő és oktató munkát segítők végzettsége és szakképzettsége 
 

 
 

Nevelő-oktató munkát segítők Fő Végzettség, szakképzettség 

Rendszergazda 1 fő 
matematika és kémia szakos általános iskolai 
tanár 

Iskolatitkár 1 fő 
rekreációszervező és egészségfejlesztő 
(Testnevelési Egyetem) 

 

 

Technikai alkalmazottak végzettsége és szakképzettsége 
 

 
 

Technikai alkalmazottak Fő Végzettség, szakképzettség 

Takarító, konyhai dolgozó 1 fő fodrász, dajka szakmunkásképző 

Takarító 1 fő cukrász 

 

 

Szigetszentmiklós, 2021. november 2. 

http://www.szigetsuli.hu/

