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A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettséghozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához  
 

Általános iskolai oktatás   
 

Tantárgyak 
  Pedagógus végzettsége 

  

1-4. osztály 
 

5-8. osztály     

magyar nyelv és irodalom  tanító  magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
      

idegen nyelv: angol  angol nyelv szakos tanár  angol nyelv szakos tanár 
      

 német  német nyelv szakos tanár  német nyelv szakos tanár 
      

matematika   tanító  matematika szakos tanár 
     

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek   történelem szakos tanár 
      

környezetismeret   tanító   
      

természetismeret   tanító  biológia, földrajz szakos tanár 
      

fizika     fizika szakos tanár 
      

kémia     kémia szakos tanár 
    

biológia - egészségtan   biológia szakos tanár 
      

földrajz     földrajz szakos tanár 
      

ének-zene   tanító  ének-zene szakos tanár 
      

vizuális kultúra 
  

tanító 
 rajz szakos tanár / okleveles vizuális és környezetkultúra szakos 

   
tanár      

informatika   tanító  számítástechnika szakos tanár 
    

technika, életvitel és gyakorlat                        tanító  technika szakos tanár 
    

testnevelés és sport tanító, testnevelés szakos tanár  testnevelés szakos tanár 
      

hit- és erkölcstan   katekéta, hitoktató, teológus  katekéta, hitoktató, teológus 
      

egyházi ének   ének-zene szakos tanár  ének-zene szakos tanár 
      

dráma és tánc     tánc és dráma pedagógus 
      

osztályfőnöki     általános iskolai tanár 
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Magyar angol két tanítási nyelvű oktatás  

Tantárgyak 
 Pedagógus végzettsége 

1-4. osztály 
 

5-8. osztály   

magyar nyelv és irodalom tanító  magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
    

két tanítási nyelvű tagozat   angol nyelv angol nyelv szakos tanár  angol nyelv szakos tanár 
    

matematika tanító  matematika szakos tanár 
    

történelem és állampolgári ismeretek   történelem,angol szakos tanár 
    

környezetismeret tanító, angol nyelv szakos tanár / tanító   
    

természetismeret tanító, angol nyelv szakos tanár /tanító  biológia, földrajz szakos tanár 
    

fizika   fizika szakos tanár 
    

kémia   kémia szakos tanár 
    

biológia - egészségtan   biológia, angol szakos tanár 
    

földrajz   földrajz szakos tanár 
    

ének-zene tanító  ének-zene szakos tanár 
    

vizuális kultúra tanító 
 rajz szakos tanár / okleveles vizuális és környezetkultúra szakos 
 

tanár    

informatika tanító  számítástechnika szakos tanár 
    

technika, életvitel és gyakorlat                                 tanító  technika szakos tanár 
    

testnevelés és sport tanító, testnevelés szakos tanár  testnevelés szakos tanár 
    

célnyelvi civilizáció   angol nyelv és történelem, matematika, biológia szakos tanár 
    

hit- és erkölcstan katekéta, hitoktató, teológus  katekéta, hitoktató, teológus 
    

egyházi ének ének-zene szakos tanár  ének-zene szakos tanár 
    

dráma és tánc   tánc és dráma pedagógus 
    

osztályfőnöki   általános iskolai tanár 
   

 Sajátos nevelési igényűoktatás 
   

Tantárgyak 
 Pedagógus végzettsége 
   

1-4. osztály 
 

5-8. osztály   

rehabilitációs foglalkozások gyógypedagógus  gyógypedagógus 
     


