
Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához 

Iskolai végzettség Szakképzettsége Tanított 

tantárgyak 

Tanított osztályok 

főiskola 

 

általános iskolai tanító speciális 

képesítéssel, közművelődés 

szakkollégium 

magyar nyelv és 

irodalom, rajz, 

ének 

3. osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító speciális 

képesítéssel, testnevelés és 

pedagógia szakkollégium 

matematika, 

környezetismeret 

testnevelés, 

technika 

3.osztály 

főiskola 

 

matematika-fizika szakos általános 

iskolai tanár 

matematika-

fizika 

 6., 7., 8. osztályok 

főiskola, egyetem 

 

matematika-kémia szakos általános 

iskolai tanár, középiskolai 

matematika szakos tanár 

matematika  5.,6., 7., 8. 

osztályok 

főiskola, egyetem 

 

matematika-számítástechnika 

szakos tanár, okleveles matematika 

tanár  

matematika, 

informatika 

5.,6.,7.,8., 

osztályok 

főiskola 

 

magyar-ének szakos általános 

iskolai tanár 

magyar-ének 5., 6., 7., 8. 

osztályok 

főiskola, egyetem 

 

orosz-történelem szakos általános 

iskolai tanár, angol szakos 

nyelvtanár 

történelem-angol  4., 5., 6., 7., 8. 

osztályok 

főiskola 

 

orosz - angol szakos általános 

iskolai tanár 

angol  4., 5., 6., 7., 8. 

osztályok 

főiskola 

 

biológia-kémia szakos általános 

iskolai tanár, etika tanár 

biológia, kémia, 

természetismeret, 

etika 

5., 6., 7., 8. 

osztályok 

főiskola 

 

földrajz-testnevelés szakos általános 

iskolai tanár 

földrajz, 

testnevelés 

 5., 6., 7., 8. 

osztályok 

főiskola 

 

technika szakos általános iskolai 

tanár  

technika 5., 6., 7., 8. 

osztályok 

főiskola, egyetem 

 

villamos üzemmérnök, műszaki 

tanár, számítástechnikai 

programozó  

informatika  3., 4., 5., 6., 7., 8. 

osztályok 

főiskola, egyetem 

 

könyvtáros, magyar nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár  

magyar 5.,6.,7. osztályok 

főiskola 

 

közgazdász, ének- zene, karvezetés 

szakos általános iskolai tanár, etika 

tanár 

ének, etika, 

tanulószoba 

2., 5.,6., osztályok 

főiskola 

 

általános iskolai német szakos tanár német nyelv, 

napközi 

4., 7. osztály 

főiskola 

 

könyvtár és történelem szakos tanár, 

információs menedzser, 

etika tanár 

  

főiskola 

 

általános iskolai tanító speciális 

képesítéssel, testnevelés 

rajz, matematika, 

környezet, ének 

3., 5., 6., 7., 8. 

osztályok 



szakkollégium, rajz szakos általános 

iskolai tanár 

szakvizsgázott pedagógus – 

közoktatási vezető 

főiskola 

 

általános iskolai tanító 

speciális képesítéssel, angol nyelv 

műveltségi terület 

magyar, ének, 

angol nyelv, 

technika 

3., 5. 

osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító 

speciális képesítéssel, technika 

szakkollégium  

magyar, 

környezetismeret 

matematika 

2. osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító magyar, 

matematika, 

környezet 

4. osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító, speciális 

képesítéssel, természetismeret és 

angol műveltségi terület, tánc és 

drámapedagógus, 

szakvizsgázott drámapedagógus 

matematika 2. osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító speciális 

képesítéssel, orosz szakkollégium 

szakvizsgázott pedagógus-

közoktatási vezető, andragógus 

magyar, ének, 

környezet, 

technika 

4. osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító speciális 

képesítéssel, közművelődés 

szakkollégium, tánc és 

drámapedagógus, szakvizsgázott 

drámapedagógus 

magyar, rajz, 

ének 

1. osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító 

speciális képesítéssel, technika 

szakkollégium 

matematika, 

környezet, 

testnevelés 

 

1. osztály 

főiskola 

 

óvodapedagógus, általános iskolai 

tanító 

speciális képesítéssel ember és 

társadalom műveltségi terület 

magyar, 

környezet, rajz, 

technika 

történelem 

 

2., 5.  osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító 

speciális képesítéssel testnevelés és 

sport műveltségi terület 

matematika, 

testnevelés, rajz 

4. osztály 

 

főiskola 

 

általános iskolai tanító 

speciális képesítéssel, informatika 

műveltségi terület 

matematika, 

környezet, ének, 

technika 

1. osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító 

speciális képesítéssel magyar nyelv 

és irodalom műveltségi terület 

magyar, 

testnevelés, rajz 

1. osztály 

főiskola, egyetem 

 

orosz - történelem szakos általános 

iskolai tanár, német nyelvtanár, 

etika tanár 

történelem, hon 

és népismeret, 

német nyelv, 

etika 

6., 7., 8. osztály 



főiskola 

 

tanító, speciális képesítéssel 

könyvtár szakkollégium 

szakvizsgázott pedagógus-

közoktatás vezető  

ének 4. osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító 

speciális képesítéssel, orosz 

szakkollégium 

 

szabadidő 2. osztály 

főiskola 

 

testnevelés szakos általános iskolai 

tanár 

testnevelés 2.,3.,6.osztály 

főiskola 

 

földrajz-testnevelés szakos általános 

iskolai tanár 

természetismeret, 

testnevelés 

4.,5.,7. osztály 

egyetem 

 

magyar nyelv és irodalom - német 

nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, szakvizsgázott 

pedagógus, fejlesztőpedagógus,  

fejlesztő 

pedagógus 

1.,2.,3.,.4.,5.,6.,7.,8 

osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító 

 

technika, 

szabadidő 

2. osztály 

főiskola 

 

általános iskolai tanító 

 

rajz, technika, 

szabadidő 

2., 4. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nevelő és oktató munkát segítő munkatársak 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fő feladatkör iskolai végzettség 

1 fő iskolatitkár érettségi, OKJ felsőfokú 

szakképesítés 

1 fő karbantartó szakiskola 

2 fő portaszolgálat szakiskola 

1 fő fűtő főiskola 

5 fő takarító 8 általános iskola 

1 fő takarító szakiskola 

 1 fő pedagógiai asszisztens érettségi, OKJ felsőfokú 

szakképesítés 

1 fő rendszergazda érettségi, OKJ felsőfokú 

szakképesítés 


