Munkakör

Legmagasabb
iskolai
végzettség

Tanított tantárgy

Ssz.

Oklevélben megjelölt képesítés

Pedagógusok
1 Idegennyelv-tanár, testnevelő

német nyelv, testnevelés és sport

egyetem

Számítógép-kezelő-használó; Operátor és programozó; Orosztestnevelés szakos általános iskolai tanár; Német szakos
nyelvtanár; Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

2 Testnevelő

testnevelés és sport

egyetem

Atlétika-, torna-, úszás oktatás; Úszás edző; Középiskolai
testnevelő tanár

3 Testnevelő

testnevelés és sport

egyetem

Technika szakos tanár, úszás sport edző, testnevelés szakos
tanár; testnevelő tanár

4 Középiskolai tanár

matematika, fizika

egyetem

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár

egyetem

Magyar-orosz szakos általános iskolai tanár; Német nyelv és
irodalom szakos általános iskolai tanár; Német szakos bölcsész
és középiskolai tanár

5 Idegennyelv-tanár; középiskolai tanár

német nyelv, magyar nyelv és irodalom

6 Középiskolai tanár

matematika, fizika, bevezetés a
filozófiába

egyetem

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár; Filozófia szakos
középiskolai tanár; Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

7 Idegennyelv-tanár; középiskolai tanár

német nyelv, biológia

egyetem

Biológia szakos tanár; Német nyelv és irodalom szakos bölcsész
és tanár

8 Középiskolai tanár

matematika, kémia

egyetem

Matematika-kémia szakos tanár, kémia szakos középiskolai tanár,
matematika szakos középiskolai tanár;Közoktatási vezető és
pedagógus szakvizsga

9 Igazgatóhelyettes

matematika, történelem és állampolgári
ismeretek

egyetem

Matematika szakos középiskolai tanár; Történelem szakos
középiskolai tanár; Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

10 Idegennyelv-tanár

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom

egyetem

Magyar-orosz szakos tanár, okleveles angoltanár, okleveles
magyartanár; Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

11 Középiskolai tanár

matematika, informatika

egyetem

Matematika-informatika szakos középiskolai tanár; Közoktatási
vezető és pedagógus szakvizsga

12 Idegennyelv-tanár; középiskolai tanár

angol nyelv, történelem és állampolgári
ismeretek

egyetem

Angol-történelem szakos tanár; Történelem szakos bölcsész és
tanár

13 Középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem és
egyetem
állampolgári ismeretek

Drámajáték vezető; Magyar nyelv és irodalom - történelem
szakos középiskolai tanár; Pedagógus szakvizsga

14 Idegennyelv-tanár; középiskolai tanár

német nyelv, történelem és állampolgári
ismeretek

egyetem

Történelem-orosz szakos általános iskolai tanár; Német szakos
nyelvtanár; Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár;
Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

15 Középiskolai tanár

biológia, földrajz, egészségtan,
természetismeret, földünk és
környezetünk

egyetem

Biológia-földrajz szakos középiskolai tanár

16 Idegennyelv-tanár; középiskolai tanár

angol nyelv

egyetem

Történelem-angol szakos középiskolai tanár; Pedagógus
szakvizsga

17 Matematika oktatás

matematika

egyetem

18 Középiskolai tanár

matematika, fizika, informatika

egyetem

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár; Számítástechnika
szakos középiskolai tanár; Pedagógus szakvizsga

19 Idegennyelv-tanár

angol nyelv, latin nyelv

egyetem

Angol szakos nyelvtanár; Orosz-latin szakos középiskolai tanár

20 Középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem és
állampolgári ismeretek; történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek;
egyetem
társadalmi, állampolgári és gazdasági
ismeretek; társadalomismeret; erkölcstan

Magyar-történelem szakos általános iskolai tanár; Történelem
szakos középiskola tanár; Magyar szakos középiskolai tanár;
Pedagógus szakvizsga

21 Középiskolai tanár

biológia, kémia, egészségtan,
természetismeret

egyetem

Biológia-kémia szakos általános iskolai tanár; Biológia szakos
középiskolai tanár; Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

22 Középiskolai tanár

matematika, fizika

egyetem

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár

23 Igazgató

fizika

egyetem

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár; Pedagógiai
értékelési szakértő; Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

24 Középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom,
mozgóképkultúra és médiaismeret

egyetem

Kommunikáció szakos bölcsész Elektronikus sajtó szakirány;
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; Közoktatási
vezető és pedagógus szakvizsga

25 Középiskolai tanár

matematika, kémia

egyetem

Matematika szakos tanár; Fizika-kémia szakos tanár; Közoktatási
vezető és pedagógus szakvizsga

Munkakör
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Oklevélben megjelölt képesítés

26 Középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom; dráma és
tánc; tánc és dráma; emberismeret és
etika

27 Kémia oktatás

kémia

28 Ének-zene tanár; tanár

ének-zene; matematika; emberismeret és
egyetem
etika; táncs és dráma; művészetek

Matematika-ének-zene szakos általános iskolai tanár; Okleveles
ének-zene tanár

29 Idegennyelv-tanár; tanár

német nyelv, matematika

főiskola

Matematika-fizika szakos általános iskolai tanár; Német
nyelvtanár; Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

30 Középiskolai tanár

rajz és vizuális kultúra; földünk és
környezetünk; hon- és népismeret;
vizuális kultúra; művészetek

egyetem

Földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár; Vizuális és
környezetkultúra szakos tanár

31 Középiskolai tanár

matematika, fizika

egyetem

Fizika-matematika szakos tanár

32 Középiskolai tanár

földrajz, történelem és állampolgári
ismeretek; társadalomismeret; bevezetés egyetem
a filozófiába; földünk és környezetünk

Földrajz-történelem szakos középiskolai tanár

33 Idegennyelv-tanár

angol nyelv, orosz nyelv, francia nyelv

egyetem

Oktatás informatikus; Angol nyelv és irodalom szakos tanár;
Orosz nyelv és irodalom-francia nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár

34 Testnevelő

testnevelés és sport

egyetem

Középiskolai testnevelő tanár; Gyógytestnevelő tanár

35 Középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem és
állampolgári ismeretek; emberismeret és egyetem
etika

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár; Történelem
szakos középiskolai tanár

36 Igazgatóhelyettes

magyar nyelv és irodalom

doktori (PhD)

Román-magyar szakos általáno iskolai tanár; Magyar nyelv és
irodalom szakos középiskolai tanár; Magyar irodalomtörténet
szak PhD

37 Középiskolai tanár

informatika, technika és életvitel;
technika; életvitel és gyakorlat

egyetem

Műszaki tanár; Technika szakos középiskolai tanár; Informatika
szakos középiskolai tanár; Pedagógus szakvizsga

38 Idegennyelv-tanár, középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

egyetem

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár;
Amerikanisztika szakos bölcsész és tanár

39 Idegennyelv-tanár

angol nyelv

egyetem

Angol nyelv és irodalom szakos tanár

40 Idegennyelv-tanár, középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv;
emberismeret és etika

egyetem

Magyar-orosz szakos tanár; Angol nyelvtanár; Magyar nyelv és
irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

41 Fizika oktatás

fizika

egyetem

egyetem

Magyar-orosz szakos általános iskolai tanár; Magyar nyelv és
irodalom szakos középiskolai tanár

Pedagógus munkát közvetlenül segítők
1 Iskolatitkár

szakközépiskola

Képesített könyvelő, vállalati tervezés, statisztikus; Banki
tanácsadó

2 Iskolatitkár

szakközépiskola

Számítástechnikai programozó; Kisvállalkozók gazdasági
ügyintézője; ECDL

3 Könyvtáros

főiskola

Közgazdasági érettségi, jegyzőkönyvvezető, gyorsíró, gépíró,
igazgatási ügyintéző; Általános ápoló-általános asszisztens;
Informatikus könyvtáros

4 Laboráns

szakközépiskola

Általános vegyész, általános vegyész technikus, ECDL, Logisztikai
műszaki menedzserasszisztens

5 Rendszergazda

gimnázium

Hangmester, Informatikus (rendszerinformatikus)

