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Sorszám Végzettség Tantárgyfelosztás 2020/2021. 

1.  

magyar-történelem tanár, tanügy-igazgatási 

szakértői szakvizsga,  

mesterpedagógus szakvizsga 

intézményvezető,  

magyar nyelv és irodalom - 5.a  

2.  biológia-mez.gazd.,német nemzetiségi tanító 
intézményvezető-helyettes, 

nemzetiségi német nyelv - 5. a 

3.  német nemzetiségi tanító, közoktatási vezető 
intézményvezető-helyettes, 

nemzetiségi német nyelv -  3.a 

4.  
testnevelés-biológia, gyógytestnevelés szak, 

mérés-értékelés ped. szakvizsga 

osztfő.7. b., testnevelés 7., 8. o. úszás 1,2,5. 

o., biológia 7. o., term.ism. 5.o. 

5.  matematika-technika, közoktatás vezető technika 5-7. o., tanulószoba 5. o. 

6.  tanító, katolikus hittanoktató napközi 2.a., technika 1.c., testnevelés 1.c 

7.  történelem-ének szakos tanár 
osztfő. 6. a, történelem – 6.a, 7.a, b, 8.a,b,c,d 

ének – 6.a, 8.a,b,c,d, 

8.  tanító, rajz műveltségi terület osztálytanító 2.c 

9.  tanító, technika műveltségi terület osztálytanító 2.a 

10.  tanító, angol napközi 1.c, angol 5,6.,7. o. 

11.  tanító, angol műveltségű terület napközi 4.c, angol 3.c, 4.c, testnevelés 3.c 

12.  
biológia - mezőgazdaság ism. és gyak.- 

földrajz szakos tanár 

 

osztályfőnök 8.c., természet ism. 5-6. o., 

biológia 8.b,c,d,  földrajz 8.b,c,d 

13.  történelem szakos tanár, közoktatási vezető történelem – 5.a,b,c, 6.c, 7.c 

14.  tanító, német nyelvtanító, fejlesztő pedagógus osztálytanító 1.a, fejlesztés 1-2. o. 

15.  tanító ének szakkoll. 
napközi 4.a, ének 4.a, etika 1.c, 4.a, 

környezetism. 4.a, viz. kultúra 1.c 

16.  
tanító, testnevelés műveltségi terület 

 
napközi 4.b, testnevelés 1 4.b, 5.a, 6.b,c 

17.  német nyelvtanár 
napközi 2.b , nemzetiségi német nyelv 8.b,c, 

honismeret 8.c 

18.  orosz szakos tanár, német nyelvtanár 
nemzetiségi német nyelv 2.a,b, 3.a,b., 7.a,b, 

hon-és népismeret 7.b 

19.  rajz Rajz 5-8. o. 

20.  tanító testnevelés spec, koll., gyógytestnevelő osztálytanító 3.c 

21.  német-orosz, vezetőtanári szakvizsga 
osztályfőnök 5.b,  nemzetiségi német nyelv 

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

22.  
német nyelvtanár 

 

osztályfőnök 8.a., nemzetiségi német nyelv 

6.a, 7.a,b, 8.a, hon és népismeret 8.a 

23.  tanító, szoc.politikus, közoktatási vezető 
napközi 3.b, erkölcstan 5. a,c,, 6.c,d, 7.a,b,c, 

8.b,c 

24.  
tanító német id.nyelv műv. terület, nemzetiségi 

(német) tanító 

nemzetiségi német nyelv 1.b, 2.b, 3.a, 4.a, 5.a,  

honismeret 2.b, 3.a, 4.a, 5.a 



25.  nemzetiségi (német) tanító 

osztályfőnök 4.b,  

nemzetiségi német nyelv 1.a, 4.b, honismeret 

4.b 

26.  német nyelv és irodalom szakos tanár 

oszt.főnök 6. c,  

nemzetiségi német nyelv 6.a,b,c, 8.c  

honismeret 6,a,b,c 

27.  
tanító, gyógyped. spec. koll, TAP szakos 

pedagógus 

osztálytanító 3. b,  

fejlesztés magyar - 2,4,7. o. 

 

28.  
matematika, informatika, technika, közoktatás 

vezető 

Informatika 5.c, 6.a,b,c, 7.a,b,c, 8.a,b,c,d, 

matematika 6.b,c 

29.  magyar-történelem 
osztályfőnök 6.b. magyar 6.b,c, 7.a, 8.b, 

történelem 6.b 

30.  tanító, testnevelés speckoll. osztálytanító 4.a 

31.  
tanító, pedagógia testnevelés műveltségi 

terület 
napközi 3.a 

32.  tanító, ember és társadalom műveltségi terület osztálytanító 3.a 

33.  tanító, népművelés műveltségi terület osztálytanító 4.c 

34.  
magyar-ének, drámapedagógus 

 

magyar 5.b, 7.b,c, 8.a,d, erkölcstan 5.b, 8.a, d,  

 

35.  magyartanár, hon- és népismeret tanár 
magyar 5.c, 6.a,d, 8.c, hon- és népismeret 

5.a,b,c 

36.  
matematika-ének szakos tanár, 

egészségfejlesztő mentálhig. szakvizsga 

osztályfőnök 5.a, matematika 5.a,b, ének 5.a, 

7.a,b 

37.  földrajz tanár term.ism. 6.a, földrajz 7.a,b,c 

38.  testnevelés szakos tanár 3.a, 5.b, 6.a 

39.  
történelem és állampolgári ism. tanár, 

könyvtárostanár 
könyvtáros tanár 

40.  biológia-testnevelés tanár 
osztályfőnök 7.c., testnevelés 5.b,c, 6.a,d, 7.c 

biológia 7.c 

41.  ének-zene és történelem szakos tanár ének 3.c, 4.b, 5.c, 6.a,b,c, 7.c, történelem 6.d 

42.  tanító, technika műveltségi terület napközi 2.c, technika 5.b,c, 6.a,b,c 

43.  matematika-fizika szakos tanár fizika 7-8. o. 

44.  orosz – angol nyelv szakos tanár osztályfőnök 5.c, angol 6-8. o. 

45.  matematika-kémia osztályfőnök 6.d , matematika 5.c, 6.a,d,8.a 

46.  
matematika-testnevelés, közoktatási vezető, 

pedagógus szakvizsga, testnevelés egyetem, 

mesterpedagógus, testnevelés szaktanácsadó 

testnevelés 3.c, 4.b, 5.a, 6.b,c, 8.a 

 

47.  német nyelvtanító, rajztanár 
német 1.a, 2.a, 4.a,b, német honismeret 1.a, 

2.a, rajzszakkör 

48.  angol tanár osztályfőnök 8.d, angol 7-8. 

49.  
tanító, ember és társadalom műveltségi terület, 

technika 

napközi1.b, ének 1.b, , rajz 1.b,technika 1.b,  

erkölcstan 1.b, testnevelés 1.b 

50.  német nemzetiségi tanító 
osztálytanító 1.b, nemzetiségi német 1.b, 3.b., 

német honismeret 1.b, 5.b 



51.  tanító, kisegítő iskolai műveltségi terület osztálytanító 2.b. 

52.  tanító, angol műveltségi terület osztálytanító 1.c, angol 1.c, 2.c, 3.c, 6.a  

53.  testnevelőtanár osztályfőnök 8.b, testnevelés 5.c,7.b, 8.a,b,c,d 

54.  matematika - testnevelés szakos tanár osztályfőnök 7.a, matek 7.a, 8.b,c, tesi 7.a 

55.  német nyelvtanár német 6.b, 7.a,b 

56.  tanító, angol műveltségi terület angol 1.c, 2.c, 4.a, 5.a, 6.b,c,d 

57.  tanító, történelem tanár 
napközi 1.a, etika 4.b, környezetism. 4.b, 

techika 4.b,rajz 4.b,  mat. fejlesztés 

58.  
történelem tanár, média, mozgóképkultúra és 

kommunikáció tanár 
tanulószoba 

59.  iskolapszichológus egyetem  

 

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége, illetve 

szakképzettsége 
 
 

 munkakör végzettség 

1. iskolatitkár érettségi, OKJ iskolatitkár, OKJ 
számítógép kezelői 

2 iskolatitkár érettségi 

3. rendszergazda érettségi, OKJ informatikai 
rendszerüzemeltető, OKJ turisztikai 
szervező, értékesítő 

4. pedagógiai asszisztens 
 

egyetem 

 

 

 

A technikai dolgozók száma, feladatköre, iskolai végzettsége, illetve szakképzettsége 
 

 munkakör végzettség 

1. uszodamester  uszodamester, víz-visszaforgató kezelő 

2. uszodamester uszodamester, szakmunkásképző-
autószerelő 

3. gazdasági ügyintéző érettségi 

4. udvaros-részmunkaidős szakmunkásképző-autószerelő 

5. takarító érettségi, rendezvényszervező 

6. takarító 8 általános 

7. portás szakmunkásképző-hegesztő 

8. portás szakmunkásképző-cukrász 

9. karbantartó szakmunkásképző-karosszérialakatos 

 


