
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához  

 

S.sz. Végzettség Beosztás Szakpár Szakvizsga Tanított tárgyak 

1. Főiskola Tanító nemzetiségi (német) tanító, általános iskolai tanító  tanító 

2. Főiskola Tanító 
nemzetiségi (német) tanító, általános iskolai tanító német 

idegen nyelvi műveltségi területen 
 tanító 

3. Főiskola Tanító 
általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi 

területen 
 tanító 

4. Főiskola Tanító általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel  
Tanító, technika és 

tervezés 

5. Főiskola Igazgatóhelyettes 
nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító német nyelvi 

szakkollégiumi képzéssel 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

tanító, napközi 

6. Főiskola Tanító általános iskolai tanító, informatika műveltségi területen  tanító, napközi 

7. Főiskola Tanító 

főiskolai szintű német nyelvtanár, nemzetiségi (német) tanító, 

általános iskolai tanító környezetismeret, német nyelv 

szakkollégiumi képzéssel 

 

tanító, német, 

természetismeret, 

napközi 

8. Főiskola Tanító 
nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító német nyelvi 

szakkollégiumi képzéssel 
 tanító 

9. Főiskola Tanító 
nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító német 

idegen nyelvi műveltségi területen 
 

tanító, testnevelés, 

napközi 

10. Főiskola Tanító nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító  tanító 

11. Főiskola Tanító általános iskolai tanító német nyelv műveltségterülettel  tanító, napközi 

12. Egyetem  
középiskolai testnevelő tanár, tanúsítvány erkölcstan tantárgy 

tanítására 

szakvizsgázott 

pedagógus 

testnevelés- és 

sportműveltség 

nevelési területen 

(testnevelő 

mentortanár) 

testnevelés, 

napközi 

13. Egyetem Tanár 
okleveles középiskolai német nyelv és kultúra tanára, okleveles 

középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 
 

német nyelv és 

irodalom, rajz 

történelem, napközi 

14. Főiskola Tanító általános iskolai tanító  tanító 



15. Főiskola Tanár 
általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi 

végzettséggel, német nyelvtanár   
 

tanító, német nyelv 

és irodalom, 

napközi 

16. Főiskola Tanító 
nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító német 

idegen nyelvi műveltségi területen 
 GYES 

17. Főiskola Tanító általános iskolai tanító  tanító, napközi 

18. Főiskola Tanító általános iskolai tanító  tanító 

19. Főiskola Tanító általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel óraadó napközi 

20. Főiskola Tanító általános iskolai német nyelvoktató tanító  tanító 

21. Főiskola Tanító 
általános iskolai tanító, általános iskolai tanító népművelés 

szakkollégiumi képzéssel 
óraadó napközi 

22. Főiskola Tanár magyar, történelem szakos tanár  

magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem, napközi 

23. Egyetem Tanár 
matematika szakos tanár, technika szakos tanár, okleveles 

család- és gyermekvédő tanár 
 

Matematika, 

technika és 

tervezés 

24. Főiskola Tanár 
matematika szakos általános iskolai tanár, fizika szakos 

általános iskolai tanár 

Szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

matematika, fizika, 

tanulószoba 

25. Főiskola Tanító, tanár általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár  

magyar nyelv és 

irodalom, rajz, 

tanulószoba 

26. Egyetem Tanár okleveles magyartanár, okleveles olasztanár  GYES 

27. Egyetem Tanár 
magyar szakos tanár, művelődésszervező, német szakos 

nyelvtanár, erkölcstan 60 órás továbbképzés 
 

magyar nyelv és 

irodalom, német 

nyelv és irodalom, 

napközi 

28. Főiskola Tanár számítástechnika szakos általános iskolai tanár  

informatika, 

digitális kultúra, 

tanulószoba 

29. Egyetem Tanár történelem szakos középiskolai tanár  
történelem, rajz, 

napközi 

30. Egyetem Tanár testnevelés-rekreáció szakos tanár, okleveles angoltanár  testnevelés, angol, 



31. Egyetem Tanár 
német nemzetiségi nyelvtanár, német nyelv és irodalom szakos 

tanár, okleveles könyvtárostanár 
 

német nyelv és 

irodalom, 

népismeret 

32. Egyetem Tanár 
német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles ének-zene 

tanár 

Szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

német nyelv és 

irodalom, ének, 

tánc 

33. Egyetem Tanár 
német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles földrajztanár, 

okleveles némettanár 
 Tartós távollét 

34. Egyetem Tanár fizika szakos tanár, földrajz szakos tanár  

fizika, földrajz, 

természetismeret, 

kémia, technika 

35. Egyetem Tanár biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár  

természetismeret, 

biológia, 

testnevelés 

36. Főiskola Igazgatóhelyettes 
német nyelv és irodalom szakos tanár, nemzetiségi tanító 

(német) 
 

német nyelv és 

irodalom, napközi 

37. Egyetem Igazgató 
okleveles pedagógiatanár, általános iskolai tanító rajz speciális 

kollégiummal 

Szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

vizuális kultúra, 

napközi 

38. Főiskola Gyógypedagógus oligofrén pszicho pedagógus   

39. Főiskola Tanár földrajz szakos tanár,  etika 60 órás továbbképzéssel  

hit- és erkölcstan, 

természetismeret, 

napközi 

40. Főiskola Tanító 
nemzetiségi (német) tanító, általános iskolai idegennyelv 

(német) oktatására képesített tanító,  
 tanító 

 

 


