
Feladatkör Fő Iskolai végzettsége Szakképzettsége

1 egyetem angol nyelv- és irodalom szakos tanár

1
egyetem

angol nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, portugál nyelv és 

irodalom szakos előadó

2 egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

1
egyetem

középiskolai angol nyelv és kultúra tanára és középiskolai német nyelv 

és kultúra tanára

1 egyetem anyanyelvi angol nyelvtanár
1 főiskola angol nyelvtanár, Cambridge - angol nyelvtanár (egyetemi végz.)

2 főiskola biológia-testnevelés szakos tanár
1 egyetem biológia szakos ált. isk-i tanár

1 főiskola technika szakos általános iskolai tanár

1 főiskola általános iskolai tanító, inform. műveltségi terület

1 egyetem informatika tanár

1 egyetem programtervező informatikus

Dráma és színház 2 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Etika 1 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

1 főiskola mérnök-tanár

1 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

1 egyetem magyartanár és nyelv- és beszédfejlesztő tanár

1 egyetem
középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára és 

erkölcstan- és etikatanár

1 egyetem magyar-orosz szakos ált. isk-i tanár

1 egyetem történelem szakos tanár

Ének-zene 1 egyetem ének-zenetanár, karvezető

1 főiskola gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

Digitális kultúra

Etika/Hit- és erkölcstan

Fejlesztés

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához

Angol nyelv

Biológia



1 főiskola általános iskolai tanító, gyógypedagógus
1 egyetem gyógypedagógus

1 főiskola mérnök-tanár

1 egyetem University of Strathclyde/ Science

1 egyetem kémia-fizika szakos tanár

1 egyetem földrajz szakos tanár
1 egyetem földraj-testnevelés szakos ált. isk-i tanár

1 egyetem biológia szakos ált. isk-i tanár

1 egyetem kémia-fizika szakos tanár

2 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

1 főiskola magyar-történelem szakos ált. isk-i tanár

1 egyetem magyar-orosz szakos ált. isk-i tanár

2 egyetem matematika szakos tanár

1 egyetem University of Strathclyde/ Science

1 főiskola általános iskolai tanító, inform. műveltségi terület

1 egyetem mérnök                                                           

1 főiskola általános iskolai tanító, matematika műveltségi terület

1 egyetem programtervező informatikus

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 1
egyetem magyar-orosz szakos ált. isk-i tanár

1
egyetem német szakos középiskolai tanár

1 főiskola német szakos nyelvtanár

1 főiskola történelem-német nyelv és irodalom szakos tanár
2 egyetem német szakos nyelvtanár

1 egyetem német szakos középiskolai tanár

1 főiskola német szakos nyelvtanár

1 főiskola történelem-német nyelv és irodalom szakos tanár

1 egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár
1 egyetem német szakos nyelvtanár

1 egyetem német nyelvtanár, történelem szakos középiskolai tanár

1 egyetem német nyelv, nyelvész

Fejlesztés

Fizika

Földrajz

Matematika

Német nemzetiségi hon- és 

népismeret 

Német nemzetiségi nyelv

Magyar nyelv és irodalom

Német nyelv

Kémia



19 főiskola általános iskolai tanító
2 főiskola általános iskolai tanító, gyógypedagógus

Technika és tervezés 1 főiskola mérnök-tanár

2 főiskola biológia-testnevelés szakos tanár

1 egyetem földrajz-testnevelés szakos ált. isk-i tanár

2 egyetem földraj-testnevelés szakos ált. isk-i tanár

2 főiskola biológia-testnevelés szakos tanár

1 egyetem földrajz-testnevelés szakos ált. isk-i tanár

1 egyetem középiskolai földrajztanár és középiskolai testnevelő tanár
2 egyetem testnevelés szakos középiskolai tanár

1 egyetem középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

1 egyetem történelem - ének-zene szakos tanár

1
egyetem

középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára és 

erkölcstan- és etikatanár

1 főiskola magyar-történelem szakos ált. isk-i tanár
2 egyetem történelem szakos tanár

1 egyetem  vizuális- és környezetkultúra tanár

1 egyetem festőművész és képzőművész tanár

1
egyetem

rajz- és környezetkultúra szakos középiskolai tanár és vizuális 

kommunikáció tervező

Iskolapszichológus 1 egyetem pszichológus

Iskolatitkár 1 főiskola gyógypedagógus

Iskolatitkár 1 főiskola művelődésszervező, idegenforg-i szakmenedzser

Könyvtáros 1 egyetem informatikus könyvtáros

Laboráns 2 középfokú  érettségi

Pedagógiai asszisztens 1 főiskola magyar-népművelés szakos ált. iskolai tanár, pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens 1 középfokú pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens 1 egyetem festőművész és  képzőművész tanár

Rendszergazda 1 középfokú iskolai rendszergazda

Rendszergazda 1 felsőfok ipari, elektronikai technikus

Történelem és állampolgári 

ismeretek

Vizuális kultúra

Tanító

Testnevelés

Természetismeret




