
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Sorszám Név Végzettség
Szakképzettség            

(szak / szakpár)
Szakvizsga Beosztás Tanított tantárgyak

1. Egyetem
magyar-történelem 

szakos középisk.tanár
tanár

2. Egyetem

református lelkész, 

középisk.református 

vallástanár

közoktatási vezető
igazgatóhelyettes, 

tanár

3. Egyetem

református lelkész, 

pedagógia szakos 

előadó, református 

vallástanár-nevelő MA

közoktatási vezető igazgató, tanár

4. Egyetem

okleveles angoltanár, 

okleveles 

történelemtanár

tanár

5. Egyetem

történelem szakos 

bölcsész és középiskolai 

tanár

tanár

6. Főiskola biológia szakos tanár

szakvizsgázott 

pedagógus - életvitel 

és kézművesség 

szakterületen

tanár

Közzétételi lista

229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 23.§ (3) bekezdés a) pontja alapján
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Sorszám Név Végzettség
Szakképzettség            

(szak / szakpár)
Szakvizsga Beosztás Tanított tantárgyak

7. Egyetem

mesterfokozatú 

kézműves tervező, 

vizuális- és 

környezetkultúra 

szakos középiskolai 

tanár

szakvizsgázott 

pedagógus - digitális 

médiakommunikáció 

területen

tanár

8. Egyetem
biológia-kémia szakos 

középiskolai tanár
tanár

9. Egyetem
okleveles 

közgazdásztanár
tanár

10. Egyetem

magyar-orosz szakos 

középisk.tanár, angol 

nyelv- és irodalom 

szakos középisk.tanár

tanár

11. Egyetem

ének-zene, német 

nyelv és irodalom 

szakos tanár, német 

nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és 

tanár, sport és ifjúsági 

lelkigondozó

tanár

12. Egyetem

angol nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és 

tanár

tanár
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Sorszám Név Végzettség
Szakképzettség            

(szak / szakpár)
Szakvizsga Beosztás Tanított tantárgyak

13. Egyetem
fizika, mentálhigiénés 

szakember

szakvizsgázott 

pedagógus - 

mentálhigiénés 

területen

tanár

14. Egyetem
fizika, informatika 

szakos tanár
közoktatási vezető tanár

15. Egyetem
fizika-környezettan 

szakos tanár

igazgatóhelyettes, 

tanár

16. Egyetem angol nyelvtanár tanár

17. Főiskola
földrajz-testnevelés 

ált.isk.tanár
tanár

18. Egyetem

magyar nyelv és 

irodalom - történelem 

szakos középisk.tanár, 

hittanár-nevelő tanár

tanár

19. Egyetem okleveles testnevelő tanár

20. Egyetem festészet-rajztanár tanár

21. Egyetem

német nyelv és 

irodalom szakos 

középisk.tanár

szakvizsgázott 

pedagógus - 

közoktatási vezető

tanár

22. Egyetem

rajz szakos ált.isk.tanár, 

biológia-földrajz szakos 

középisk.tanár

szakvizsgázott 

pedagógus biológia-

földrajz területen

tanár
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Sorszám Név Végzettség
Szakképzettség            

(szak / szakpár)
Szakvizsga Beosztás Tanított tantárgyak

23. Egyetem
okleveles informatika-

tanár
közoktatási vezető tanár

24. Egyetem

táncos és próbavezető, 

okleveles tánctanár 

(néptánc)

tanár

25. Egyetem
matematika szakos 

tanár
tanár

26. Egyetem

biológia-testnevelés 

szakos általános iskolai 

tanár, középiskolai 

testnevelő tanár

szakvizsgázott 

pedagógus - 

mozgásfejlesztés 

szakterületen

tanár

27. Egyetem

népművelő, magyar 

nyelv- és irodalom 

szakos ált.isk.tanár, 

angol nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és 

tanár

tanár

28. Főiskola rajz szakos tanár tanár

29. Egyetem

magyar nyelv és 

irodalom szakos 

középisk.tanár, 

református teológus-

hitoktató, 

mentálhigiénés 

lelkigondozó

közoktatási vezető
igazgatóhelyettes, 

tanár

30. Egyetem
okleveles tánctanár 

(néptánc)
közoktatási vezető tanár

4. oldal



Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona

Sorszám Név Végzettség
Szakképzettség            

(szak / szakpár)
Szakvizsga Beosztás Tanított tantárgyak

31. Főiskola
táncpedagógus 

(néptánc)
tanár

32. Egyetem

német nyelv és 

irodalom szakos 

középisk.tanár

tanár

33. Egyetem képgrafikus művész tanár

34. Egyetem

magyar nyelv és 

irodalom, német nyelv 

és irodalom szakos 

középisk.tanár, 

finnugor nyelvész

tanár

35. Egyetem

magyar-francia nyelv- 

és irodalom szakos 

középisk.tanár

tanár

36. Főiskola
biológia-kémia szakos 

általános iskolai tanár

szakvizsgázott 

pedagógus - 

drámapedagógia 

szakterületen

tanár

37. Egyetem
okleveles tánctanár 

(néptánc)
közoktatási vezető tanár

38. Egyetem
biológia-kémia szakos 

középisk.tanár
tanár

39. Egyetem
matematika-fizika 

szakos középisk.tanár
tanár
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Sorszám Név Végzettség
Szakképzettség            

(szak / szakpár)
Szakvizsga Beosztás Tanított tantárgyak

40. Egyetem
biológia-földrajz szakos 

középisk.tanár
tanár

41. Egyetem okleveles festőművész tanár

42. Egyetem
földrajz-történelem 

szakos középisk.tanár
tanár

43. Főiskola
táncpedagógus 

(klasszikus balett)
tanár

44. Egyetem

református lelkész, 

mentálhigiénés 

szakember, 

középisk.református 

vallástanár

vezető vallástanár

45. Egyetem

református lelkész, 

középisk.református 

vallástanár, 

mentálhigiénés 

szakember

tanár

46. Egyetem
okleveles 

matematikatanár
tanár

47. Egyetem
Okleveles vizuális- és 

környezetkultúra-tanár
tanár

48. Egyetem

matematika szakos 

középisk.tanár, 

számítástechnika 

szakos tanár, 

könyvtáros

tanár
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Sorszám Név Végzettség
Szakképzettség            

(szak / szakpár)
Szakvizsga Beosztás Tanított tantárgyak

49. Egyetem

fizika szakos 

középisk.tanár, 

számítástechnika 

szakos tanár

közoktatásvezető tanár

50. Egyetem

zeneiskolai szolfézs és 

általános iskolai ének 

tanár, zeneiskolai 

énektanár, középiskolai 

ének-zenetanár és 

karvezető, okleveles 

oratórium- és dalének-

művész

tanár

51. Egyetem

magyar nyelv és 

irodalom - orosz nyelv 

és irodalom szakos 

középisk.tanár

tanár
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