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1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi 

tantárgyfelosztáshoz   2018//2019. 

NÉV VÉGZETTSÉG SZAKKÉPZETTSÉG TANTÁRGYFELOSZTÁS 

1. főiskola biológia, technika tanár 

közoktatási vezető 

biológia, technika felső tagozat 

délutáni foglalkozás (DSE) 

2. főiskola általános iskolai tanító 

gyógypedagógus-logopédus 

pedagógus szakvizsga 

közoktatási vezető 

logopédia 

pedagógiai célú habilitáció, 

rehabilitáció, fejlesztő foglalkozás 

3. egyetem középiskolai testneveléstanár 

biológia tanár 

közoktatási vezető 

testnevelés felső tagozat 

délutáni foglalkozás (DSE) 

4. főiskola általános iskolai tanító – német 

műveltségterület 

fejlesztő pedagógus 

pedagógus szakvizsga 

német alsó és felső tagozat 

fejlesztő foglalkozás 

5. egyetem középiskolai történelem, német, 

franciatanár 

német alsó és felső tagozat 

erkölcstan, történelem felső tagozat 

6. főiskola általános iskolai tanító 

nyelv- és beszédfejlesztő 

pedagógus 

alsó tagozat: tanító 

 

7. főiskola általános iskolai tanító 

testnevelés spec.koll. 

alsó tagozat: tanító – felmentését 

tölti 

8. egyetem matematika tanár 

középiskolai matematika tanár 

inkluzív nevelés tanára 

matematika felső tagozat 

fejlesztő foglalkozás 

délutáni foglalkozás (tanszoba) 

9. főiskola általános iskolai tanító 

életvitel-és gyakorlati ismeret 

tanára 

középiskolai vizuális kultúra 

tanár 

technika felső tagozat 

vizuális kultúra felső tagozat 

délutáni foglalkozás (napközi) 



10. főiskola általános iskolai tanító 

gyógypedagógus 

inkluzív nevelés tanára 

alsó tagozat: tanító 

pedagógiai célú habilitáció, 

rehabilitáció, fejlesztő foglalkozás 

11. főiskola általános iskolai tanító -technika 

spec.koll. 

alsó tagozat: tanító 

12. főiskola általános iskolai tanító 

pszichopedagógus 

alsó tagozat: tanító 

pedagógiai célú habilitáció, 

rehabilitáció, fejlesztő foglalkozás 

délutáni foglalkozás (napközi) 

13. egyetem matematika tanár 

kémia középiskolai tanár 

matematika, kémia felső tagozat 

14. egyetem középiskolai tanár ének felső tagozat 

délutáni foglalkozás 

(tanszoba+szakkör) 

15. főiskola általános iskolai tanító -technika 

spec.koll. 

angol tanár 

angol alsó és felső tagozat 

technika felső tagozat 

 

16. egyetem középiskolai magyar nyelv és 

irodalom tanár 

magyar nyelv és irodalom felső 

tagozat 

délutáni foglalkozás 

17. főiskola általános iskolai tanító – 

testnevelés spec.koll. 

alsó tagozat: tanító 

délutáni foglalkozás (DSE) 

18. főiskola általános iskolai tanító  alsó tagozat: tanító 

19. főiskola általános iskolai tanító – 

informatika műveltségterület 

informatika alsó és felső tagozat 

délutáni foglalkozás 

20. főiskola általános iskolai tanító 

testnevelés spec.koll. 

alsó tagozat: tanító 

 

21. főiskola általános iskolai tanító 

fejlesztő-differenciáló tanító 

pedagógus szakvizsga 

tehetséggondozás (mesterszak) 

szakértő 

alsó tagozat: tanító 

 

22. főiskola általános iskolai tanító -technika 

spec.koll. 

matematika alsó tagozat 

technika felső tagozat 



délutáni foglalkozás 

23. főiskola általános iskolai tanító-technika 

spec.koll. 

 

alsó tagozat: tanító 

délutáni foglalkozás 

24. főiskola általános iskolai tanító alsó tagozat: tanító-felmentését tölti 

25. főiskola biológia, testnevelés tanár 

 

biológia felső tagozat 

természetismeret felső tagozat 

délutáni foglalkozás (tanszoba) 

26. egyetem testnevelés, földrajz tanár testnevelés, földrajz felső tagozat 

délutáni foglalkozás (DSE) 

27.  főiskola történelem tanár 

közoktatási vezető 

történelem, erkölcstan, hon-és 

népismeret felső tagozat 

délutáni foglalkozás 

28. egyetem középiskolai magyar nyelv és 

irodalom, angol nyelvtanár 

angol, magyar felső tagozat 

29. főiskola általános iskolai tanító – német 

műv.terület 

alsó tagozat: tanító 

délutáni foglalkozás 

30. főiskola magyar nyelv és irodalom, orosz 

nyelvtanár 

magyar nyelv és irodalom felső 

tagozat 

délutáni foglalkozás (tanszoba) 

31. egyetem középiskolai fizika tanár, 

általános iskolai matematika 

tanár 

matematika, fizika felső tagozat 

 

32. egyetem középiskolai informatika tanár, 

technika, matematika tanár 

informatika, technika felső tagozat 

33. főiskola angol-testnevelés tanár angol alsó, felső tagozat 

testnevelés felső tagozat 

DSE 

34. főiskola földrajz-testnevelés tanár földrajz, természetismeret, 

testnevelés felső tagozat 

délutáni foglalkozás (DSE+tanszoba) 

35. főiskola általános iskolai tanító, 

testnevelés műv. terület 

testnevelés felső tagozat 

alsó tagozat: tanító 

délutáni foglalkozás (napközi) 

36. főiskola általános iskolai tanító, ember és 

társadalom műv. terület 

alsó tagozat: tanító 

délutáni foglalkozás (napközi) 



 

 

2. Nevelő-oktató munkát segítők szakképzettsége, végzettsége 

NÉV FELADATKÖR ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

1. iskolatitkár érettségi 

2. rendszergazda érettségi 

2. pedagógiai asszisztens érettségi 

 


