
A PEDAGÓGUSOK  ISKOLAI  VÉGZETTSÉGE ÉS 

SZAKKÉPZETTSÉGE,HOZZÁRENDELVE A HELYI  TANTERV 

TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ 

ssz.: pedagógus végzettség szakképzettség tanít 

1.  

köz. isk.-i tanár 

ált. isk.-i tanár 

közoktatási vezető 

földrajz, 

matematika 
matematika  5.a, 6.a, b 

2.  tanár 
német, 

informatika 
német, etika 

2. évf, 3. évf, 4. évf,  

5. évf, 6. évf., 8. évf. 

3.  tanító, tanár informatika 
matematika, 

napközis nevelő 
4.a, napközi 

4.  

tanító spec. kép.-

e: népművelés és 

ének 

ének 1.a oszt. főnöke 1.a 

5.  tanár angol angol 4.a,b, 5.a, 8.a,b 

6.  pszichológus  iskolapszichológus 

1.a,b,c,2.a,b,c, 

3.a,b,4.a,b, 

5.a,6.a,b,7.a,b,8.a,b 

7.  
tanító spec. kép.-

e: közművelődés 
népművelés 3.a oszt. főnöke, etika 3.a 

8.  tanító, tanár  

5.a oszt. főnöke, etika, 

testnevelés, tanszobás 

tanár 

5.a, 6.a,b, 7.b, 7. évf 

9.  tanár magyar, könyvtár 

magyar nyelv és 

irodalom, iskolai 

könyvtár 

6.a,b, 8.b 

10.  

tanító, pedagógia 

nev.tan.   

Napközi 

specializáció 

pedagógia 4.a oszt. főnöke, rajz 2.b, 4.a 

11.  tanár 

történelem 

könyvtári 

informatika 

8.b oszt. főnöke, 

informatika,  

történelem, 

technika 

5.a,6.a,b,7.a,b,8.a,b 

12.  

tanító műv. ter.-e: 

matematika, ének-

zene 

ének, matematika 
4.b oszt. főnöke, 

napközis nevelő 
4.b, napközi 

13.  tanár 
ének-zene, 

karvezetés 
ének-zene 5.a, 6.a,b, 7.a,b, 8.a,b 

14.  

tanító műv.ter.-e: 

természetismeret 

szakirányú 

szakkép. 

természetismeret, 

dráma 
2. b oszt. főnöke 2.b 

15.  

tanár 

szakirányú 

szakkép. 

földrajz, rajz, 

természetismeret 

7. a oszt. főnöke, 

természetismeret, 

földrajz, rajz 

5.a, 6.a,b, 7.a,b, 8.a,b 

16.    napközi napközis nevelő 



17.  tanár 

matematika, 

fizika, 

informatika 

8.a oszt. főnöke 

matematika, 

fizika, informatika  

7.a,b, 8.a,b 

18.  
tanár 

testnevelés, orosz testnevelés 7.a, 8.a,b 

19.  
tanító spec. kép.-

e: ének-zene 
ének-zene 

1.c oszt. főnöke, ének, 

napközis nevelő 
1.c, 2.c, 3.b, napközi 

20.  

tanító spec. kép.-

e: életvitel és 

gyakorlat, idegen 

nyelvi 

életvitel és 

gyakorlat, angol 
2.c oszt. főnöke, angol 2.c 

21.  tanító  1.b oszt. főnöke 1.b 

22.  
tanító, tanár spec. 

kép.-e: testnevelés 
testnevelés testnevelés  1.a, 4.b 

23.  

tanító spec. kép.-

e:testnevelés 

szakkoll. 

testnevelés napközis nevelő napközi 

24.  
tanító spec. kép.-

e: testnevelés 
testnevelés 

3.b oszt. főnöke, 

testnevelés   
3.b 

25. 

 
kommunikátor, 

sportedző 
sportedző 

1.c oszt. főnöke, 

testnevelés,  

napközis nevelő 

1.c, 2.c, napközi 

26. 
 

tanár, tanító magyar 
7.b oszt. főnöke 

magyar 
5.a, 7.a,b, 8.a 

27. 

 

gyógypedagógus  SNI fejlesztés 

1.a,b,c, 

2.a,b,c,3.a,b,4.a,b, 

5.a,6.a,b,7.a,b,8.a,b 

28. 
 

tanár angol 6.a oszt. főnöke, angol 5.a, 6.a,b,7.a,b 

29.  tanító természetismeret 2.a oszt. főnöke 1.a 

30.  tanár 
biológia, 

szociálpedagógus 

6.b oszt. főnöke, 

biológia, kémia, 

természetismeret 

6.a,b, 7.a,b, 8.a,b 

 
   

 

 

 
 


