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1. Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

 munkakör végzettség/szakok tanított tantárgy szakvizsga 

1. 

intézményvezető 

főiskola / matematika-fizika szakos tanár 

-oktatási informatikus 

-közoktatási vezető 

fizika, informatika pedagógiai szakvizsga 

2. intézményvezető 

helyettes 

főiskola / tanító- tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 
magyar nyelv és irodalom  

3. 
tanító  

főiskola / tanító-technika műveltségterület 

 

ének-zene, környezetismeret, magyar nyelv 

és irodalom, matematika, testnevelés 
 

4. 

tanító  

főiskola / tanító - sajátos nevelési igényű tanulókkal 

való foglalkozások pedagógusa – nemzetiségi német 

tanító 

 

német nemzetiségi nyelv, német népismeret  
fejlesztőpedagógus 

szakvizsga 

5. 

tanító  

főiskola / tanító-ének műveltségterület – 

gyógypedagógiai asszisztens 

 

testnevelés, ének, BTMN fejlesztés  

6. 
tanító  

főiskola/tanító-technika műveltségterület 

 

matematika, környezetismeret, etika, 

testnevelés, rajz, technika 
 

7. 
tanító  

főiskola / tanító – magyar nyelv és irodalom 

műveltségterület 

matematika, technika, rajz, magyar nyelv és 

irodalom, etika, testnevelés 
 

8. 

tanító  

főiskola / tanító-technika műveltségterület 

-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár  

 

technika, magyar nyelv és irodalom, 

környezetismeret, rajz, matematika, REHAB 
 

9. 

tanár  

főiskola / könyvtáros és történelem szakos általános 

iskolai tanár 

-magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

magyar nyelv és irodalom, történelem, 

BTMN fejlesztés 
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10. 
tanár  

egyetem/vizuális és környezetkultúra tanár, okleveles 

német-és nemzetiségi német tanár 

német nemzetiségi nyelv, német népismeret, 

rajz és vizuális kultúra 
 

11. 

tanár  

főiskola / matematika-technika szakos tanár 

egyetem / informatika szakos tanár 

 

matematika, informatika, technika 

matematikai tudás 

értékelése szakvizsga 

pedagógiai szakvizsga 

12. tanár  főiskola / földrajz-biológia szakos tanár természetismeret, biológia, földrajz, kémia  

13. tanár  főiskola / testnevelés-edző szakos  testnevelés  

14. tanár  főiskola / magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyar nyelv és irodalom, etika,   

15. iskolatitkár főiskola / igazságügyi szervező szakképzettség iskolatitkár (NOKSZ)  

 

 

 

2. Technikai dolgozók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 

 

munkakör iskolai végzettség 

takarító középiskola - érettségi 

takarító általános iskola 

karbantartó szakmunkásképző 
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