
 

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 

HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV  

 

TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ 

 

 

 

 Iskolai végzettség További 

szakképesítés 

Tanított tantárgyak 

 Biológia szakos 

tanár, tanító 

Biológia, német 

műveltségterület 

 természetismeret,  

 Tanító  Technika 

szakkollégium 

magyar, erkölcstan, technika 

 Földrajz, rajz 

szakos tanár 

Földrajz, rajz földrajz, rajz, természetismeret 

 Tanító testnevelés 

szakkollégium 

testnevelés,matematika,rajz,környezet 

 Matematika, fizika 

szakos tanár 

Matematika, fizika matematika, fizika 

 Angol, 

testnevelés, orosz 

szakos tanár 

Testnevelés, orosz, 

angol Közoktatási 

vezető 

 angol, általános intézményvezető-

helyettes 

 Tanító Könyvtár 

szakkollégium 

 

matematika, ének, testnevelés, 

környezetismeret 

 Tanító, testnevelés 

szakos tanár 

Testnevelés 

szakkollégium 

Testnevelés szak 

angol 

műveltségterület 

testnevelés,angol,matematika 

 

 

 Tanító Technika, népművelés 

szakkollégium 

matematika, környezetismeret, 

technika, testnevelés 

 Tanító Vizuális nevelés 

szakkollégium,  

Közoktatási vezető 

intézményvezető, matematika 

 Tanító  magyar,,rajz,erkölcstan,technika 

 Tanár Informatika , technika 

szakos tanár  

 

Technika, informatika 

 Tanító Vizuális nevelés 

szakkollégium 

matematika, testnevelés, 

rajz,erkölcstan 

 Testnevelés 

szakos tanár 

Testnevelés szak 

 

testnevelés 

 Tanító, magyar  Pedagógia magyar nyelv és irodalom  



szakos tanár szakkollégium,  

 magyar nyelv és 

irodalom szak, 

Közoktatási vezető 

 Ének-zene szakos 

tanár 

ének-zene, karvezetés, 

erkölcstan 

(tanfolyam) 

ének-zene, kórusvezetés, erkölcstan 

 Tanító, tanár Pedagógia 

Számítástechnika 

számítástechnika 

 

 Tanító Vizuális nevelés magyar, rajz, környezet,technika 

 Tanító, angol 

szakos tanár 

Könyvtár 

szakkollégium, angol 

nyelvtanár 

angol, intézményvezető-helyettes 

Tanító Ayres terápia magyar, környezetismeret, ének, 

technika 

Történelem szakos 

tanár, tanító 

Testnevelés, 

pedagógia 

szakkollégium, 

történelem szak 

történelem, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős 

Tanító Vizuális nevelés 

szakkollégium 

magyar nyelv és irodalom, 

testnevelés, környezetismeret  

Tanító, 

gyógypedagógus, 

pszicho pedagógus 

Természetismeret 

szakkollégium 

 

magyar nyelv és irodalom, 

környezetismeret, rajz, ének 

Tanító Ember és társadalom 

szakkollégium 

magyar, rajz, technika,ének 

Tanító, rajz szakos 

tanár 

Vizuális nevelés 

műveltségterület, rajz 

magyar nyelv és irodalom, rajz, ének 

Tanító magyar nyelv és 

irodalom 

szakkollégium 

matematika, 

testnevelés,környezet,erkölcstan 

tanár, könyvtáros 

tanár 

magyar,könyvtár szak hon-és népismeret,tánc és dráma, 

könyvtár 

testnevelés szakos 

tanár 

testnevelés, rekreáció 

szak 

testnevelés 

tanító angol 

műveltségterület 

angol 

tanár biológia,földrajz 

szakos tanár 

természetismeret,biológia 

biológia,testnevelés 

szakos tanár 

biológia, testnevelés 

szak 

testnevelés 

magyar, angol 

szakos tanár 

magyar, angol szak magyar nyelv és irodalom,angol 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK SZÁMA, FELADATKÖRE, 

ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS  

 

SZAKKÉPZETTSÉGE 

 

Munkakör Létszám (fő) Végzettség, szakképesítés 

Pedagógiai asszisztens 1 Gimnáziumi érettségi, pedagógiai és 

családsegítő munkatárs 

Iskolatitkár 1 Gimnáziumi érettségi, iskolatitkár 

Gazdasági ügyintéző 1 Gimnáziumi érettségi 

Konyhai dolgozó 1 Általános iskola 

Konyhai dolgozó 1 Általános iskola 

Konyhai dolgozó 1 Általános iskola 

Portás 1 Szakközépiskola 

Portás 1 Szakmunkásképző 

Gondnok 1 Szakmunkásképző 

Takarító  1 Gimnáziumi érettségi 

Karbantartó 1 Szakmunkásképző, elektro-lakatos 

Karbantartó 1 Szakmunkásképző, villanyszerelő 

 

 

 


