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Ped.
1

Végzettség

2

tanító, magyar speckoll., magyar tanár
tanító, testnevelés és sport műv. ter. testnevelés
szakos tanár

3

tanító, testnevelés speckoll.

4

tanító, angol műv. ter.

5

magyar, történelem szakos tanár

6
7

tanító, angol nyelvoktató, angol szakos tanár
biológia, testnevelés szakos tanár, közoktatás
vezetői szakvizsga

8

angol nyelvtanár

9

matematika, ének szakos tanár

Tantárgyfelosztás
osztályfőnök, magyar 6., 8.o, technika 5.
6. 7.o
magyar 4.o, testnevelés 4.o., néptánc
osztályfőnök,
testnevelés 2.matematika
o, 3.o., 4.o, 2.o,
napközi
körny.3,
2.o, rajz 2.o, technika 2.o, egésznapos
iskola
magyar7.o, történelem 5. o, 6.o., 7.o.
8.o
osztályfőnök, angol 1.o, 3.o, 4.o,5.o,
6.o,7.o, 8.o, egésznapos isk.
osztályfőnök, természetism. 5.o, 6.o,
biológia 7.o, 8.o, testnev. 7.o

13 tanító,technika speckoll.

angol 5.o, 6.o,7. o, 8.o
osztályfőnöki, matematika 5.o, 6.o, ének
6.o,
osztályfőnök, sakk 1.o 2.o, 3.o,
informatika 4.o, 5.-8.o
osztályfőnök, magyar, technika 3.o,
egésznapos iskola
magyar 1.o., etika 1.o.,2. 3. 5. 6. 7. 8. o.,
rajz 1. o
osztályfőnök,
magyar, matematika,
környezet, technika 1.o, egésznapos
iskola

14 tanító, testnevelő szakkoll., fejlesztó pedagógus

fejlesztés 2.o-8.o

15 magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár

magyar 5.o, 6.o, 7.o, 8.o,tanulószoba

16 tanító

rajz 4.o., etika 4.o, egésznapos iskola

10 tanító, informatika tanár, sportedző
11 tanító, közoktatás vezetői szakvizsga
12 tanító,német műveltségi terület

17 gyógypedagógus

fejlesztés 2.o-8. o,

18 matematika-pedagógia szakos tanár

matematika 7.o, 8.o.

19 okl. könyvtáros és történelem szakos ált. isk. tanár

történelem 5.o

20 tanító- népművelő

osztályfőnök, testnevelés 2.o

21 német nyelvoktató tanító, német szakos nyelvtanár osztályfőnök, német nyelv 1.o-8.o.
22

testnevelő tanár

testnevelés 5.o,6.o, 8.o, napközi

23 tanító, közoktatás vezetői szakvizsga

osztályfőnök, matematika, környezet 3.o,
napközi

24 tanító, ének-zene műv. ter.

ének 2., 3., 4.o, magyar, matematika 2.o

25 tanító, közoktatás vezető

dráma 5.o

26 tanító
27 tanító, német műv. ter.

technika 4.o., környezet 4.o, napközi
osztályfőnök, matematika 4.o, környezet
4.o, tánc 5.o-6.o

28 általános iskolai rajz-földrajz tanár

földrajz 7.-8.o, rajz 5.o-8.o.

29 általános iskolai kémia tanár

kémia 7.-8.o

30 matematika-fizika szakos ált. isk. tanár
31 tanító, rajz műv.terület

fizika 7.-8. o
környezet 1.o, technika 3.o, rajz 1.o, 3. o,
napkozi

32 tánctanár

1.o

33 ének tanár

osztályfőnök, ének 3.o,5.,7., 8.o

34 tánctanár

7.o, 8.o

35 tanító, ének szakos tanár

magyar 2. o., ének 2., 3. o. néptánc
osztályfőnök, 1.o. matematika, környezet,
testnevelés 6.o

36 tanító, testnevelés műv. ter.

