
 Pedagógusok iskolai végzettsége   
    
Sorszám Végzettség  Munkakör 

1. plébános  hittan (óraadó) 
2. káplán  hittan (óraadó) 
3. tanító, történelem szakos tanár, 

közoktatási vezető szakvizsga 
 

történelem 
4. német nemzetiségi tanító  német népismeret, napközi 
5. tanító - magyar műveltségterület  tanító, magyar, osztályfőnök 
6. földrajz szakos tanár, testnevelés 

szakos középiskolai tanár, testnevelés 
szakvizsga 

 

földrajz, testnevelés, igazgató helyettes 
7. tanító - angol műveltségterület, angol 

szakos tanár 
 

angol nyelv, osztályfőnök 
8. 
 

tanító – matematika műveltségterület, 
német szakos nyelvtanár, kompetencia 
alapú angol nyelvi tanító 

 
német nemzetiségi nyelv, angol nyelv, 
osztályfőnök 

9. német nemzetiségi tanító  német nemzetiségi nyelv, napközi 
10. tanító - ének műveltségterület  tanító, ének, napközi, osztályfőnök 
11. tanító - ének műveltségterület  tanító, természetismeret, napközi 
12. matematika szakos tanár, kémia szakos 

középiskolai tanár, közoktatási vezető 
szakvizsga 

 
matematika, kémia, osztályfőnök, osztályfőnöki 
munkaközösség vezető 

13. német nemzetiségi nyelv – matematika 
szakos tanár, közoktatási vezető 
szakvizsga 

 

német nemzetiségi nyelv, igazgató 
14. német nemzetiségi tanító, német 

nemzetiségi nyelvtanár 
 tanító, német nemzetiségi nyelv, napközi, 

osztályfőnök 
15. tanító, matematika – kémia szakos 

tanár, mentorpedagógus szakvizsga 
 matematika, kémia, technika, 

természettudományos munkaközösség vezető 
16. német nyelv szakos középiskolai tanár, 

informatikus könyvtáros 
 német nyelv, német népismeret, informatika, 

könyvtár 



17. gyógypedagógus, tanulásban 
akadályozottak pedagógiája, logopédus 

 
logopédus 

18. tanító - orosz  műveltségterület  tanító, napközi, osztályfőnök 
19. technika – számítástechnika szakos 

tanár, okleveles teológus 
 

hittan 
20. 

német nemzetiségi tanító 
 tanító, német nemzetiségi nyelv, tánc, 

osztályfőnök 
21. tanító - angol műveltségterület  tanító, angol nyelv, osztályfőnök 
22. 

tanító - ének műveltségterület 
 ének, tánc, napközi, kórus, ének munkaközösség 

vezető 
23. tanító – ének, informatika 

műveltségterület 
 

tanító, ének, informatika, osztályfőnök 
24. hitoktató  hittan (óraadó) 
25. német nemzetiségi tanító  német nemzetiségi nyelv, napközi 
26. német nemzetiségi tanító, rajz szakos 

középiskolai tanár 
 rajz, német nemzetiségi nyelv, osztályfőnök, DÖK 

vezető 
27. angol szakos tanár  angol nyelv (óraadó) 
28. testnevelés szakos tanár, biológia 

szakos középiskolai tanár 
 

biológia, testnevelés, osztályfőnök 
29. történelem szakos általános iskolai 

tanár, okleveles könyvtáros tanár 
 

történelem (óraadó) 
30. magyar szakos középiskolai tanár  magyar nyelv és irodalom, osztályfőnök 
31. német nemzetiségi tanító  napközi, rajz, technika 
32. magyar – német szakos középiskolai 

tanár 
 

tánc (óraadó) 
33. testnevelés szakos tanár  testnevelés, osztályfőnök 
34. tanító ének- zene, könyvtár 

műveltségterület 
 

tanító, természetismeret, technika, napközi 
35. tanító - testnevelés műveltségterület  tanító, napközi (részmunkaidős) 
36. matematika – fizika szakos tanár  fizika (óraadó) 
37. ének -zene szakos tanár, magyar szakos 

középiskolai tanár 
 magyar nyelv és irodalom, humán munkaközösség 

vezető 



 38. földrajz – testnevelés szakos tanár  testnevelés, testnevelés munkaközösség vezető 
39. testnevelés szakos középiskolai tanár  testnevelés,  osztályfőnök 
40. 

tanító ének – zene műveltségterület 
 tanító, napközi, osztályfőnök, gyermekvédelmi 

felelős 
41. tanító ének műveltségterület, 

differenciáló – pedagógia szakvizsga 
 tanító, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök, alsós 

munkaközösség vezető 
42. tanító - testnevelés műveltségterület  tanító, testnevelés, napközi 
43. orosz – német szakos középiskolai 

tanár, német nemzetiségi szakvizsga 
 német nemzetiségi nyelv, német népismeret, 

német munkaközösség vezető 
44. tanító, gyógypedagógus, 

mentorpedagógus szakvizsga 
 

tanító, gyógypedagógus 


