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Személyi feltételek 
 

Pedagógusok által 
ellátott 

tantárgyak és 
szolgáltatások 

68 fő1 

 
Végzettség, szakképzettség 

Angol nyelv  
3 fő 

2 fő egyetem angol nyelvtanár 
1 fő főiskola angol nyelvtanár 

Biológia  
2 fő 

1 fő egyetem kémia-biológia szak 
1 fő főiskola biológia-testnevelés szak 

Egyéni fejlesztés 1 fő 1 fő főiskola fejlesztő pedagógus 
Ének-zene  

1 fő 
1 fő főiskola ének-zene – népművelő 
szak 

Fizika  
3 fő 

1 fő egyetem matematika-fizika- 
informatika szak 
2 fő egyetem matematika-fizika szak 

Földrajz  
3 fő 

1 fő egyetem földrajz-történelem szak 
1 fő egyetem földrajz szak 
1 fő főiskola földrajz-rajz szak 

Informatika  
 
 
 

4 fő 

1 fő egyetem matematika-fizika- 
informatika szak 
1 fő egyetem matematika- 
informatika szak 
1 fő egyetem informatika szak 
1 fő főiskola matematika-testnevelés 
- egyetem informatika szak 

Kémia  
2 fő 

1  fő  főiskola  matematika  -  egyetem 
kémia szak 
1 fő egyetem kémia-biológia szak 

Magyar nyelv és irodalom  
 
 

4 fő 

1 fő egyetem magyar – hittan szak 
1 fő egyetem magyar – (főiskola) 
történelem szak 
1 fő egyetem magyar szak 
1 fő főiskola magyar szak 

Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 fő 

1 fő egyetem matematika-fizika- 
informatika szak 
1 fő egyetem matematika- 
informatika szak 
2 fő egyetem matematika-fizika szak 
1 fő főiskola matematika - egyetem 
kémia szak 
1 fő egyetem matematika szak 
1 fő egyetem matematika-testnevelés 
szak 
1 fő főiskola matematika-testnevelés, 
egyetem informatika szak 

Német nyelv 3 fő 2 fő egyetem német nyelvtanár 
1 fő főiskola német nyelvtanár 

Rajz 1 fő 1 fő főiskola földrajz-rajz szak 
Tanító 1 fő 1 fő főiskola, tanító 



Portás 6 fő 4 fő középiskola 
2 fő szakiskola 

Nem pedagógusok összesen: 28 fő  

 

Testnevelés  
 
 

4 fő 

1 fő egyetem matematika-testnevelés 
szak 
1 fő főiskola matematika-testnevelés 
- egyetem informatika szak 
1 fő főiskola testnevelés szak 
1 fő főiskola biológia-testnevelés szak 

Történelem  
 
 

5 fő 

1 fő egyetem történelem-földrajz szak 
2 fő egyetem történelem szak 
1 fő főiskola történelem – (egyetem) 
magyar szak 
1 fő főiskola történelem – könyvtár 
szak 

Építőipari elméleti tantárgyak  
 

5fő 

1 fő egyetem mérnök tanár 
2 fő főiskola mérnök tanár 
2 fő főiskola műszaki tanár 

Építőipari gyakorlat  
4 fő 

2 fő főiskola műszaki szakoktató 
2 fő technikus műszaki szakoktató 

Faipari elméleti tantárgyak  
2 fő 

1 fő egyetem mérnök tanár 
1 fő főiskola műszaki tanár 

Faipari gyakorlat 2 fő 2 fő főiskola műszaki szakoktató 
Villamos ipari elméleti 
tantárgyak 

 
 

5 fő 

1 fő egyetem mérnök tanár 
1 fő főiskola műszaki tanár 
1 fő egyetem villamosmérnök 
2 fő főiskola villamosmérnök 

Villamos ipari gyakorlat 1 fő 1 fő technikus műszaki szakoktató 
Gépészeti elméleti tárgyak  

2 fő 
1 fő egyetem mérnök tanár 
1 fő főiskola műszaki tanár 

Gépészeti gyakorlat 1 fő 1 fő technikus műszaki szakoktató 
Nevelő - Oktató munkát segítők 3 fő Végzettség, szakképzettség 
Iskolatitkár 2 fő 2 fő középiskola 
Könyvtáros  

2 fő 
1 fő főiskola könyvtár-magyar szak 
1 fő főiskola könyvtár-történelem szak 

Műszaki vezető 1 fő 1 fő főiskola műszaki szakoktató 
Ápoló kollégiumban 1 fő 1 fő középiskola 
Rendszergazda 1 fő 1 fő főiskola 
Gazdasági - Ügyviteli dolgozók 4 fő Végzettség, szakképzettség 
Gazdasági ügyintéző 2 fő 2 fő középiskola 
Ügyviteli dolgozó 2 fő 2 fő középiskola 
Technikai alkalmazottak 18 fő Végzettség, szakképzettség 
Gondnok 1 fő 1 fő egyetem 
Takarítók 9 fő 2 fő középiskola 

3 fő szakiskola 
4 fő általános iskola 

Karbantartó 1 fő 1 fő középiskola 
Udvaros 1 fő 1 fő általános iskola 

 
 
 

 
 

A táblázat valamennyi tantárgyat és szolgáltatást feltűntet, ezért az egyes cellákban 
előforduló létszámok összege és az összes pedagógus 

létszám nem egyezik meg, mivel egy személy több tantárgyat is taníthat. 
 



 
Iskolánk osztályai (képzési idő, létszám, és képzési típus) a 2016/17. tanévben 

 

1. 9.A – szakközépiskola (aszt., fest.) 3 év 28 szakképzés 

2. 9.B – szakközépiskola (vill., fény.) 3 év 21 szakképzés 

3. 10.A – szakközépiskola (aszt., fest., ács) 3 év 17 szakképzés 

4. 10.C – szakközépiskola (vill., kp.) 3 év 18 szakképzés 

5. 11.A – szakközépiskola (kp., ács) 3 év 16 szakképzés 

6. 11.B – szakközépiskola (vill., aszt.) 3 év 13 szakképzés 

7. 11.C – szakközépiskola (kőm., fény.) 3 év 16 szakképzés 

8. 12.A – szakközépiskola (tetőf.) 1 év 5 szakképzés 

9. 12.B – szakközépiskola (szik.) 2 év 31 szakgimnáziumi képzés 

10. 9.R – szakgimnázium (rend.) 4 év 23 szakgimnáziumi képzés 

11. 9.S  – szakgimnázium (szép., ép.) 4 év 31 szakgimnáziumi képzés 

12. 10.K  – szakgimnázium (szép., faip.) 4 év 23 szakgimnáziumi képzés 

13. 10.R  – szakgimnázium (rend.) 4 év 29 szakgimnáziumi képzés 

14. 10.S  – szakgimnázium (elekt., ép.) 4 év 22 szakgimnáziumi képzés 

15. 11.R  – szakgimnázium (rend.) 4 év 26 szakgimnáziumi képzés 

16. 11.S  – szakgimnázium (elekt., ép.) 4 év 21 szakgimnáziumi képzés 

17. 12.K  – szakgimnázium (szép., rend.) 4 év 20 szakgimnáziumi képzés 

18. 12.R  – szakgimnázium (rend.) 4 év 27 szakgimnáziumi képzés 

19. 12.S  – szakgimnázium (elekt., ép.) 4 év 26 szakgimnáziumi képzés 

20. 13.K  – szakgimnázium (fodr., kozm.) 2 év 27 érettségi utáni 
szakképzés 

21. 13.M  – szakgimnázium (elekt., m.ép.) 2 év 17 technikus képzés 

22. 14.K  – szakgimnázium (gy.fodr., 
gy.kozm.) 

2 év 17 érettségi utáni 
szakképzés 

23. 14.M  – szakgimnázium (m.ép.) 2 év 10 technikus képzés 

24. 14.V  – szakgimnázium (elekt., faip.) 2 év 17 technikus képzés 

25. 15.M  – szakgimnázium (műeml.) 1 év 8 technikus képzés 

 összesen:  509  

 
  



Kompetenciamérés eredményei – 2015. május 

 matematika szövegértés 

A jelentésben 
szereplők iskolai átlag 

országos 
átlag iskolai átlag 

országos 
átlag 

szakiskola (69 fő) 1540 1432 1458 1376 

szakközépiskola (54 
fő) 1667 1633 1614 1585 

iskola (123 fő) 1612 1645 1546 1601 

 
 


