
A Lauder Javne Iskola (általános iskola, gimnázium és zeneiskola) pedagógusainak végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz 

 

Forrás: A Lauder Javne Iskola KIR személyi nyilvántartás felülete (https://www.kir.hu/kir2szny); intézmény alkalmazottai menüpont – lekérdezés ideje: 2021.09.27. 

 

                                                           
1 Ok: tartós távollét (vagy egyéb, szerződés szerinti feltételrendszer) 

Nr. Nem Végzettség Besorolás Kiemelt munkakör Tagozat Osztályfőnök 

1. nő főiskola Pedagógus I. tanító elemi igen 

2. férfi alapfokozat BSc Pedagógus I. tanító elemi igen 

3. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár  közép-gimnázium nem 

4. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium nem 

5. nő főiskola Pedagógus I. tanító elemi igen 

6. nő főiskola Pedagógus II.  tanító elemi igen 

7. nő egyetem Pedagógus II. gimnáziumi tanár közép-gimnázium nem 

8. nő főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanár közép igen 

9. nő főiskola Pedagógus II. tanító elemi igen 

10. nő egyetem Pedagógus I. tanár az alapfokú művészetoktatásban elemi-közép-gimn. nem 

11. nő egyetem Gyakornok általános iskolai tanár közép nem 

12. nő egyetem Mesterpedagógus tanító elemi igen 

13. nő főiskola Pedagógus II.  tanár az alapfokú művészetoktatásban elemi-közép-gimn. nem 

14. nő egyetem Pedagógus II.  fejlesztő pedagógus elemi-közép nem 

15. nő egyetem Pedagógus II.  általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium igen 

16. nő mesterfokozat MA Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium igen 

17. férfi főiskola Pedagógus II. tanító elemi igen 

18. nő főiskola Pedagógus I. tanító elemi igen 

19. nő egyetem Pedagógus II. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

20. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

21. nő egyetem Pedagógus II. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

22. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium igen 

23. férfi főiskola Pedagógus II. általános iskolai tanár közép-gimnázium igen 

24. férfi egyetem Mesterpedagógus gimnáziumi tanár gimnázium nem 

25. nő egyetem Pedagógus II. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

26. nő alapfokozat BSc Nem rendelkezik1 tanító elemi igen 

27. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

28. férfi mesterfokozat MA Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium igen 

29. nő főiskola Pedagógus II. tanár az alapfokú művészetoktatásban elemi-közép-gimn. nem 

30. nő egyetem Mesterpedagógus gimnáziumi tanár gimnázium nem 

31. nő főiskola Pedagógus I. tanító elemi igen 

32. nő egyetem Pedagógus II. tanár az alapfokú művészetoktatásban elemi-közép-gimn. nem 
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Nr. Nem Végzettség Besorolás Kiemelt munkakör Tagozat Osztályfőnök 

33. nő főiskola Pedagógus I. tanító elemi igen 

34. férfi főiskola Pedagógus II.  tanár az alapfokú művészetoktatásban elemi-közép-gimn. nem 

35. nő egyetem Pedagógus II.  gimnáziumi és általános iskolai tanár gimnázium-közép igen 

36. férfi főiskola Pedagógus II.  általános iskolai tanár közép nem 

37. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

38. férfi főiskola Pedagógus I. tanár az alapfokú művészetoktatásban elemi-közép-gimn. nem 

39. nő főiskola Nem rendelkezik általános iskolai tanár közép nem 

40. férfi egyetem Pedagógus II. gimnáziumi tanár gimnázium igen 

41. nő főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanár közép nem 

42. nő alapfokozat BSc Nem rendelkezik tanító elemi igen 

43. nő főiskola Pedagógus II.  tanító elemi igen 

44. nő egyetem Pedagógus II.  gimnáziumi tanár gimnázium igen 

45. nő főiskola Gyakornok általános iskolai tanár közép nem 

46. nő főiskola Pedagógus I. tanító elemi igen 

47. nő egyetem Pedagógus I. tanár az alapfokú művészetoktatásban elemi-közép-gimn. nem 

48. nő alapfokozat BA Nem rendelkezik általános iskolai tanár közép nem 

49. férfi egyetem Pedagógus II. általános iskolai tanár közép igen 

50. nő főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanár közép nem 

51. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai tanár közép igen 

52. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai tanár közép nem 

53. nő egyetem Pedagógus II. általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium igen 

54. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi és általános iskolai tanár közép-gimnázium nem 

55. férfi mesterfokozat MSc Pedagógus I. általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium nem 

56. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

57. nő egyetem Pedagógus II. gimnáziumi tanár gimnázium igen 

58. férfi egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

59. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium igen 

60. nő egyetem Pedagógus I. iskolapszichológus közép-gimnázium nem 

61. nő főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanár közép nem 

62. nő főiskola Pedagógus I. tanító elemi igen 

63. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai tanár közép nem 

64. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai tanár közép igen 

65. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai tanár közép nem 

66. férfi főiskola Pedagógus II. tanár az alapfokú művészetoktatásban elemi-közép-gimn. nem 
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67. férfi egyetem Pedagógus II. általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium igen 

68. férfi egyetem Pedagógus I. tanár az alapfokú művészetoktatásban elemi-közép-gimn. nem 

69. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium igen 

70. nő főiskola Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

71. nő egyetem Gyakornok általános iskolai tanár közép nem 

72. férfi egyetem Pedagógus II.  gimnáziumi tanár gimnázium nem 

73. nő főiskola Pedagógus II.  logopédus elemi-közép nem 

74. nő egyetem Pedagógus II.  általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium nem 

75. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai tanár közép igen 

76. nő főiskola Nem rendelkezik általános iskolai tanár közép nem 

77. nő főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanár közép nem 

78. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium igen 

79. nő egyetem Pedagógus II. tanító elemi igen 

80. férfi főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanár közép nem 

81. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi és általános iskolai tanár közép-gimnázium nem 

82. nő főiskola Pedagógus II. tanító elemi igen 

83. nő főiskola Pedagógus I. tanító elemi igen 

84. nő egyetem Pedagógus II. tanító elemi igen 

85. nő főiskola Pedagógus II. gimnáziumi tanár és az alapfokú művészetoktatásban gimnázium nem 

86. nő egyetem Pedagógus I. pszichológus közép-gimnázium nem 

87. nő egyetem Pedagógus II. gimnáziumi tanár gimnázium igen 

88. férfi főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanár és tanító elemi-közép igen 

89. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi és általános iskolai tanár közép-gimnázium igen 

90. férfi egyetem Pedagógus II. gimnáziumi és általános iskolai tanár közép-gimnázium igen 

91. nő mesterfokozat MA Gyakornok gimnáziumi és általános iskolai tanár közép-gimnázium igen 

92. nő mesterfokozat MA Nem rendelkezik általános iskolai tanár közép nem 

93. nő főiskola Pedagógus II. tanító elemi igen 

94. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

95. férfi főiskola Pedagógus I. tanító elemi igen 

96. nő egyetem Pedagógus I. általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium igen 

97. nő főiskola Pedagógus I. fejlesztő pedagógus elemi nem 

98. nő egyetem Pedagógus I. gimnáziumi tanár gimnázium nem 

99. nő főiskola Pedagógus II.  tanító elemi igen 

100. nő főiskola Pedagógus II.  tanító elemi igen 

https://www.kir.hu/kir2szny


A Lauder Javne Iskola (általános iskola, gimnázium és zeneiskola) pedagógusainak végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz 

 

Forrás: A Lauder Javne Iskola KIR személyi nyilvántartás felülete (https://www.kir.hu/kir2szny); intézmény alkalmazottai menüpont – lekérdezés ideje: 2021.09.27. 

 

 

Nr. Nem Végzettség Besorolás Kiemelt munkakör Tagozat Osztályfőnök 

101. nő alapfokozat BSc Pedagógus I. általános iskolai tanár közép igen 

102 férfi egyetem Pedagógus II. gimnáziumi tanár gimnázium igen 

103. nő egyetem Gyakornok általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium nem 

104. nő főiskola Pedagógus I. általános iskolai tanár közép igen 

105. férfi egyetem Pedagógus I. általános iskolai és gimnáziumi tanár közép-gimnázium nem 

106. férfi főiskola Pedagógus II. tanító elemi igen 
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