
A BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK ALAPJÁN A PEDAGÓGUSAINK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 

 

Ssz. Végzetts

ég 

szintje 

Munkakör Tantárgy Szakképzettségek 

1. főiskola tanár/osztályfőnök informatika számítástechnika szakos tanár 

2. főiskola tanító - magyar nyelv és irodalom szakkollégium 

3. főiskola tanár/ osztályfőnök/ 

DÖK segítő pedagógus 

történelem- magyar nyelv és 

irodalom 

magyar-történelem szakos tanár 

4. főiskola tanító/osztályfőnök magyar nyelv és irodalom 6. 

osztályig 

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

5. főiskola tanár/ osztályfőnök matematika - rajz matematika-rajz szakos tanár 

6. főiskola tanár/osztályfőnök angol - német angol-német nyelv szakos tanár 

7. egyetem tanár matematika-fizika matematika-fizika szakos tanár 

8. főiskola tanár  matematika-kémia matematika-kémia szakos tanár 

9. főiskola tanító/tanár/ osztályfőnök német nyelv 

erkölcstan felső tagozatban 

orosz szakkollégium 

német szakos tanár 

10. főiskola tanító/tanár /ig. helyettes történelem 

technika 5. osztályig 

technika szakkollégium  

történelem szakos tanár 

közoktatási-vezető szakvizsga 

11. egyetem tanár/ osztályfőnök / 

munkaközösség-vezető 

testnevelés 

német nyelv 

orosz-testnevelés szakos tanár, 

némettanár 

12. egyetem tanár/ osztályfőnök magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros 

13. főiskola tanító/tanár testnevelés 6. osztályig testnevelés műveltségi terület 

földrajz szakos tanár 

mentálhigiénés szakvizsga 

14. főiskola tanító/osztályfőnök ének 5. osztályig ének szakkollégium 

15.  főiskola tanító/ osztályfőnök /    

16. főiskola tanító / osztályfőnök/ 

napközis nevelő 

 angol műveltségi terület 

17. egyetem tanár /igazgató biológia biológia-testnevelés szakos tanár 

gyógy-testnevelő tanár 

közoktatási-vezető szakvizsga 

18. főiskola tanító /napközis nevelő.  testnevelés szakkollégium 

 



19. főiskola tanító/ osztályfőnök/ 

munkaközösség vezető 

ének 5. osztályig ének szakkollégium 

20. főiskola tanító 

 

természetismeret 6. osztályig gyógypedagógiai asszisztens (logopédiai alapismeretek) 

természetismeret műveltségi terület 

21. főiskola tanító magyar nyelv és irodalom 6. 

osztályig 

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

fejlesztő pedagógus 

22. főiskola tanító/osztályfőnök testnevelés 5. osztályig testnevelés szakkollégium 

23. főiskola tanító/tanár/napközis 

nevelő 

 ének-zene tanár 

24. főiskola tanító/osztályfőnök - közművelődés szakkollégium 

közoktatási-vezető szakvizsga 

25. egyetem tanár/ osztályfőnök  műszaki tanár 

számítástechnika szakos tanár 

technikatanár 

26. főiskola tanító/ osztályfőnök - népművelés szakkollégium 

27. főiskola tanár/munkaközösség 

vezető 

matematika-fizika matematika-fizika szakos tanár 

28. főiskola tanító angol 6. osztályig angol és magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

29. egyetem tanár földrajz-testnevelés földrajz-testnevelés szakos tanár 

30. főiskola tanító/ osztályfőnök technika 5. osztályig technika szakkollégium 

közoktatási-vezető szakvizsga 

31. főiskola tanító angol 6. osztályig angol műveltségterület 

32. főiskola tanító/igazgató helyettes - technika műveltségi terület 

33. főiskola tanító (fejlesztő 

pedagógus 

  

34. egyetem tanár / tanulószoba-

vezető 

történelem történelem szakos tanár 

 

 

 


