
4.3 Pedagógusok-feladatkörök  
 

 Név Jelenleg ellátott 

feladatkör 

 végzettség Besorolás 

1. pedagógus 

 

 

 

 

 

 

matematika, kémia, 

informatika, fizika 

tanár, felsős 

munkaköz.  vezető, 

5.b of. 

teljes munkaidős 

 

 

matematika, kémia, 

informatika szakos 

tanár 

Ped.II., 

főiskola 

2. pedagógus magyar nyelv-

irodalom, történelem, 

gyermekvédelmi 

felelős, 

felsős 

munkaközösség 

vezető 

8.b. osztályfőnöke 

teljes munkaidős 

 

magyar nyelv-

irodalom, 

történelem szakos 

tanár 

Ped-II, 

főiskola 

3. pedagógus matematika,  kémia,  

7.o. osztályfőnöke 

teljes munkaidős 

 

matematika- kémia 

szakos tanár 

Ped.I., főiskola 

4. pedagógus magyar , környezet, 

etika, ének, rajz, 

technika, tanító 

tanító Ped.I., főiskola 

5. pedagógus magyar, matematika, 

környezet, fejlesztés, 

napközi           tanító 

2.a.o. osztályfőnöke, 

közalkalmazotti tan. 

elnöke, mérés-

értékelés , 

temmkvmunkacsopo

rt vezetője 

tanító-technika 

szakkollégium, 

teljes munkaidős 

 

Ped.I., főiskola 



6. pedagógus angol 4.-8.o. 

6.o. of. 

teljes munkaidős 

 

angol-

kommunikáció 

szakos tanár 

Ped.I., főiskola 

7. pedagógus intézményvezető-

helyettes, tanár, 

biológia,  

8.a of. 

teljes munkaidős 

 

drámaped.,környv. 

szakember, 

szakvizsga: közokt. 

vezető 

biológia-könyvtár 

szakos tanár 

Ped.I., főiskola 

8. pedagógus testnevelés , napközi 

óraadó 

 

tanító-testnevelés 

műveltség terület  

Ped.I., főiskola 

9. pedagógus magyar,matematika, 

ének  , erkölcstan,                     

tanító,3.b osztály 

osztályfőnöke, teljes 

munkaidős 

 

tanító-ének 

szakkollégium 

Ped.I., főiskola 

10. pedagógus napközi, rajz, 

technika, erkölcstan, 

magyar, angol, 

matematika, ének, 3.a 

osztályfőnöke 

 

tanító-magyar 

szakkollégium 

teljes munkaidős 

 

Ped.I., főiskola 

11.. pedagógus alsós munkaközösség 

vezető, magyar, 

matematika, 

környezet, napközi, 

ped. szakos nevelő, 

fejlesztő pedagógus, 

tanító, angol, 4.o. 

osztályfőnöke,  

teljes munkaidős 

 

 

tanító-magyar 

nyelv és irodalom 

műveltség terület 

fejlesztő pedagógus 

okleveles mazsorett 

oktató 

Ped.I., főiskola 



12. pedagógus teljes munkaidős, 

intézményvezető 

 

matematika-

testnevelés szakos 

tanár, 

testnevelés 

középiskolai tanár 

szakvizsga: 

közoktatás vezető 

labdarúgás-edző (B 

licens) 

Ped.II.,  

mesterpedagóg

us 

egyetem 

13. pedagógus matematika, magyar, 

technika, 

környezetismeret, rajz, 

napközi            

általános iskolai tanító 

1.o. osztályfőnöke 

alsós munkaközösség 

vezető, teljes 

munkaidős 

 

 

 

tanító-német 

szakkollégium 

Ped.II., 

főiskola 

14. pedagógus testnevelés 1.a 

 labdarúgás-edzés, 5.a. 

osztályfőnöke 

DÖK patronáló 

tanár, teljes 

munkaidős 

 

testnevelés –

kollégium nevelői 

szakos tanár,  

testnevelés-

rekreáció szak,  

labdarúgó 

játékvezető 

 

Ped.I., 

egyetem 

15. pedagógus matematika, magyar, 

technika, rajz,  

erkölcstan, ének,    

általános iskolai tanító 

tanító 

oktatás 

informatikus 

Ped.I., főiskola 



17. pedagógus tanító, 

teljes munkaidős 

 

1.o. tanító Ped.1, főiskola 

18. pedagógus tanító, Magyar, 

napközi 

tanító, óraadó Ped.I., főiskola 

19. pedagógus ének 5.-8.o., technika 

5-8.o. 

tanító  

20. pedagógus Magyar 6., 7.o.,  

8.o. Magyar 

előkészítő 

Magyar-orosz szak 

óraadó 

Ped.II., 

főiskola 

 pedagógus rajz 5-8.o. , óraadó rajz szakos gyakornok 

 


