
Közzétételi lista 

 

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához (2016. október) 

 

 

Sor-

szám 

Pedagógus azonosító 

száma 

(közalkalmazottak) 
végzettsége tanított tantárgyak 

1. 79652143850 egyetem/középiskolai tanár 
magyar nyelv és irodalom 

német nyelv és irodalom 

2. 77062884748 egyetem/középiskolai tanár 
angol nyelv és irodalom 

magyar nyelv és irodalom 

3. 78750475988 egyetem/középiskolai tanár 
földrajz 

biológia 

4. 72319201870 egyetem/középiskolai tanár francia nyelv és irodalom 

5. 71907111621 egyetem/középiskolai tanár angol nyelv és irodalom 

6. 71579295611 egyetem/középiskolai tanár 
történelem 

francia nyelv és irodalom 

7. 73292410142 egyetem/középiskolai tanár német nyelv és irodalom 

8. 73043787744 egyetem/középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom 

9. 71660704452 egyetem/középiskolai tanár 
olasz nyelv és irodalom 

magyar nyelv és irodalom 

10. 72408968344 egyetem/középiskolai tanár 
történelem 

földrajz 

11. 72945330278 egyetem/középiskolai tanár testnevelés 

12. 76188424144 egyetem/középiskolai tanár testnevelés 

13. 72357258135 egyetem/középiskolai tanár 

matematika 

informatika 

fizika 

14. 79297909518 egyetem/középiskolai tanár 
történelem 

magyar nyelv és irodalom 



15. 73918065075 egyetem/középiskolai tanár 

német nemzetiségi nyelv és 

irodalom 

történelem 

16. 72546427271 egyetem/középiskolai tanár 
angol nyelv és irodalom 

magyar nyelv és irodalom 

17. 71753185906 egyetem/középiskolai tanár 
biológia 

kémia 

18. 77781703002 egyetem/középiskolai tanár angol nyelv és irodalom 

19. 72945359490 egyetem/középiskolai tanár 
pszichológia 

etika 

20. 71490413147 egyetem/középiskolai tanár 
kémia 

fizika 

21. 76753575876 egyetem/középiskolai tanár 
biológia 

kémia 

22. 77510725630 egyetem/középiskolai tanár 

matematika 

fizika 

informatika 

23. 72721816883 egyetem/középiskolai tanár 

testnevelés 

gyógytestnevelés 

egészségtan 

24. 73043774370 egyetem/középiskolai tanár 
testnevelés 

földrajz 

25. 71706338878 egyetem/középiskolai tanár matematika 

26. 74563677727 egyetem/középiskolai tanár 
ének-zene 

angol nyelv és irodalom 

27. 76436396200 egyetem/középiskolai tanár 

matematika 

fizika 

technika 

28. 73043784644 egyetem/középiskolai tanár 

biológia 

kémia 

magyar nyelv és irodalom 



29. 77613867801 egyetem/középiskolai tanár 
német nyelv és irodalom 

orosz nyelv és irodalom 

30. 76677478937 egyetem/középiskolai tanár 
magyar nyelv és irodalom 

média 

31. 71745476293 egyetem/középiskolai tanár 
orosz nyelv és irodalom 

német nyelv és irodalom 

32. 79427196064 egyetem/középiskolai tanár 
angol nyelv és irodalom 

matematika 

33. 75166995815 egyetem/középiskolai tanár 
magyar nyelv és irodalom 

történelem 

34. 71860578844 egyetem/középiskolai tanár 
magyar nyelv és irodalom 

német nyelv és irodalom 

35. 76182451037 egyetem/középiskolai tanár 

matematika 

fizika 

informatika 

36. 73043014955 egyetem/középiskolai tanár 

angol nyelv és irodalom 

történelem 

média 

37. 73048252753 egyetem/középiskolai tanár testnevelés 

38. 73042948653 egyetem/középiskolai tanár angol nyelv és irodalom 

39. 77313656961 főiskola/nyelvtanár német nyelv és irodalom 

40. 77264703462 egyetem/gimnáziumi tanár 
földrajz 

matematika 

41. 72638836172 egyetem/középiskolai tanár angol nyelv és irodalom 

42. 72319201306 egyetem/középiskolai tanár angol nyelv és irodalom 

 tartósan távollévők   

1. 72319201629 
egyetem/gimnáziumi tanár 

(matematika – informatika) 
- 

2. 71986173173 
főiskola/nyelvtanár (kommu-

nikáció – angol nyelv) 
- 



 óraadók   

1. 7216960036 egyetem/középiskolai tanár informatika 

2. 72927559519 egyetem/középiskolai tanár 
matematika 

informatika 

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakkép-

zettsége (2016. október) 

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 5 fő. 

 
Sor-

szám 
Munkaköre, feladatköre Végzettsége 

1. iskolatitkár érettségi 

2. iskolatitkár főiskola 

3. laboráns egyetemi alapszak biológus 

4. rendszergazda főiskola 

5. könyvtáros főiskola 

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve – kompetenciamérések 

a) 2016. évi mérés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) eredmények az elmúlt öt évben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei - 2016. 

  

a) összesített eredmények 

 
 

b) vizsgatárgyanként eredmények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

 Olvasható az intézmény Pedagógiai Programjában. Elérhető: 

http://www.mzsg.hu/dokumentumaink/dokumentumok 

 

9. Iskolai tanév helyi rendje 

Olvasható az intézményi munkarendben. Elérhető: 

http://www.mzsg.hu/iskolankrol/a-tanev-rendje 

 

 

 

http://www.mzsg.hu/dokumentumaink/dokumentumok
http://www.mzsg.hu/iskolankrol/a-tanev-rendje


10. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma (2016. október) 

 

 

Iskolai osztály 
Az osztályban tanulók 

száma 

9. Ny 30 

9. A 33 

9. B 32 

9.C 33 

9. E 35 

10. A 35 

10. B 34 

10. C 32 

10. E 25 

11. A 27 

11. B 29 

11. C 25 

11. E 26 

12. A 29 

12. B 26 

12. C 29 

12. E 30 

 


