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 Munkakör Tanított tantárgyai  

(a tantárgyfelosztásnak megfelelően) 

Szakképzettsége 

1.  tanító, tanár, 

művészetoktató 

vizuális kultúra, napközis nevelő 

művészeti oktató 

tanító, vizuális nevelés műveltségi terület, rajz szakos tanár, 

okleveles vizuális és környezetkultúra tanár 
2.  tanító 

 

alsós tantárgyak, napközis nevelő tanító, ének-zene műveltségi terület, zongoratanár 

3.  hittanár hittan magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár  
4.  tanító alsós tantárgyak, napközis nevelő tanító, testnevelés szakkollégium 
5.  tanító alsós tantárgyak,  napközis nevelő  tanító, ember-és társadalom műveltségi terület 
6.  gyógypedagógus fejlesztő órák, technika és tervezés  gyógypedagógus, pszichopedagógiai szakos tanár 
7.  tanító jelenleg GYES hittanár, nevelő szakos tanár 
8.  tanár angol nyelv, napközis nevelő német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles 

angoltanár 
9.  tanár 

 

testnevelés, testnevelés-vívás, hittan,  

napközis nevelő 

testnevelés rekreáció szakos tanár, római katolikus hittanár 

10.  tanár angol nyelv angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 
11.  tanár német nyelv, történelem, hon- és népismeret,  

napközis nevelő 

német nyelv szakos középiskolai tanár, történelem szakos 

középiskolai tanár 
12.  tanító jelenleg GYES tanító ember- és társadalom műveltségterület 
13.  igazgató, tanár digitális kultúra, informatika tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, informatika 

szakos tanár 
14.  tanár matematika, testnevelés matematika-testnevelés szakos tanár 
15.  tanító hittan, napközis nevelő hittanár-nevelőtanár (folyamatban) 
16.  tanár magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

napközis nevelő 

okleveles középiskolai magyartanár, okleveles középiskolai 

történelemtanár 
17.  tanár matematika, történelem történelem szakos középiskolai tanár, okleveles középiskolai 

matematika tanár 
18.  tanító kémia, testnevelés, mozgásfejlesztés, gyógytestnevelés tanító, gyógytestnevelő 
19.  tanár magyar irodalom, magyar nyelv, természettudomány, 

napközis nevelő  

földrajz és magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

20.  igh., tanító környezetismeret, magyar nyelv, életvitel és gyakorlat tanító, könyvtár szakkollégium 
21.  tanító alsós tantárgyak, napközis nevelő tanító, német műveltségi terület, tanító, fejlesztési differenciáló, 

gyógypedagógus TANAK 
22.  tanító alsós tantárgyak, digitális kultúra, napközis nevelő tanító, informatika műveltségi terület 
23.  tanító technika és tervezés, napközis nevelő tanító, vizuális nevelés műveltségi terület 
24.  tanár ének-zene, napközis nevelő 

művészeti oktató 

gordonka- és szolfézstanár 

25.  tanító alsós tantárgyak, napközis nevelő tanító, német nyelv műveltségi terület 
26.  igh., tanár biológia  

ének-zene  

tanító, német nyelv és matematika műveltségi terület 

27.  tanító alsós tantárgyak, természettudomány, földrajz,  

napközis nevelő  

tanító, természetismeret műveltségi terület, földrajz szakos tanár 

28.  tanító hittan, testnevelés – néptánc, napközis nevelő katolikus hit- és erkölcsoktató 
    

   
1.  tanár dráma, napközis nevelő  okleveles drámapedagógiai tanár, német pedagógia szakos tanár 
2.  oktató testnevelés - társastánc tánc instruktor 
3.  logopédus fejlesztő órák - logopédia logopédus 
4.  konduktor fejlesztő órák - mozgásfejlesztés konduktor 
5.  tanító napközis nevelő angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 
6.  oktató testnevelés - úszás úszóedző 
7.  oktató testnevelés - úszás úszóedző 
8.  tanár fizika technika és fizika szakos tanár 
9.  tanár történelem, helytörténet magyar-történelem szakos középiskolai tanár 

    

  
1.  művészeti oktató furulya, oboa oboa kamaraművész, szakközépiskolai oboatanár 
2.  művészeti oktató zongora zongora-, szolfézs és ált. isk. énektanár 
3.  művészeti oktató gitár gitártanár 
4.  művészeti oktató zongora, korrepetíció zeneiskolai zongoratanár 
5.  művészeti oktató trombita, harsona szakközépiskolai trombitatanár 
6.  művészeti oktató zongora zeneiskolai zongoratanár 
7.  művészeti oktató zongora zongoratanár, ének-zene alapszakos szakember 
8.  művészeti oktató zongora zongora- és szolfézstanár 
9.  művészeti oktató dob ütőtanár 
10.  művészeti oktató magánének énekművész és szakközépiskolai énektanár 
11.  művészeti oktató orgona, kórus, kamara, szolfézs orgonaművész, zeneelmélet tanár 

    

  
12.  művészeti oktató egyházzene, szolfézs, zongora egyházzenész, ének-zene tanár, zeneelmélet tanár 
13.  művészeti oktató klarinét klarinéttanár, kamaraművész  
14.  művészeti oktató hegedű zeneiskolai hegedűtanár 
15.  művészeti oktató kürt okleveles kürt tanár 
16.  művészeti oktató gordonka gordonkaművész, -tanár 
17.  művészeti oktató basszusgitár, bőgő gordon kamaraművész és szakközépiskolai gordontanár 

    
NOKS    

1.  pedagógiai asszisztens  pedagógiai asszisztens 
2.  pedagógiai asszisztens  gyógypedagógiai segítő  munkatárs 



3. rendszergazda  rendszerinformatikus 
4.  iskolatitkár  gyors- és gépíró, idegen nyelvi gépíró, mérlegképes könyvelő 

    

 


