
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

 Szak(pár), műveltség terület Munkakör/megbízatás 

1.  történelem                                    

ének-zene                                     

etika                            

fejlesztőpedagógus  

intézményvezető, szaktanár, 

tehetséggondozó foglalkozás vezető     

2.  tanító                                

testnevelés és népművelés 

szakkollégium  

intézményvezetőhelyettes, belső önértékelési 

csoport vezetője, tanító  

3.  matematika                                  

fizika                                      

informatika  

intézményvezetőhelyettes, belső önértékelési 

csoport, szaktanár, szakkörvezető  

4.  tanító, népművelés szakkollégium  tanító, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, 

szakkörvezető  

5.  tanító, rajz szakkollégium  tanító, napközis nevelő, szakkörvezető, 

tehetséggondozó foglalkozás vezető     

6.  orosz nyelv, történelem, 

társadalmi és állampolgári 

ismeretek, etika német nyelv  

szaktanár, osztályfőnök  

7.  magyar nyelv és irodalom, 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

munkaközösség-vezető, szaktanár, 

osztályfőnök  

8.  tanító, könyvtár és ének 

szakkollégium  

tanító, napközis nevelő  

9.  tanító, rajz szakkollégium  tanító, osztályfőnök, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős  

10.  magyar nyelv és irodalom, orosz 

nyelv, német nyelv  

szaktanár, tanulószobai nevelő  

11.  tanító, testnevelés szakkollégium  tanító, osztályfőnök, balesetvédelmi felelős  

12.  matematika  szaktanár, napközis nevelő  

13.  tanító, német nyelv   pedagógiai asszisztens  

14.  tanító, ének-zene műveltségi terület  tanító, napközis nevelő  

15.  földrajz, történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

szaktanár, tanulószobai nevelő  



16.  orosz nyelv                        

testnevelés                             

angol nyelv  

szaktanár, osztályfőnök, szakkörvezető, 

vöröskeresztes tanárelnök  

17.  tanító - természetismeret 

műveltségterület  

tanító, napközis nevelő  

18.  tanító magyar-nyelv és irodalom 

műveltségterület, angol műveltségi 

terület  

tanító, napközis nevelő, szakkörvezető  

19.  tanító, pedagógia szakkollégium 

    

tanító, osztályfőnök  

20.  tanító, ember és társadalom 

műveltségterület  

tanító, napközis nevelő  

21.  történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, hon- és 

népismeret  

szaktanár, napközis nevelő  

22.  tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő 

pedagógus  

tanító, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök, 

mérési rendszergazda  

23.  biológia, természettudomány, fizika  szaktanár  

24.  tanító, német nyelv műveltségterület  tanító, napközis nevelő  

25.  tanító, könyvtár szakkollégium  könyvtáros-tanító, tehetséggondozó 

foglalkozás vezető     

26.  tanító, testnevelés szakkollégium  tanító, napközis nevelő  

27.  szociálpedagógus, 

fejlesztőpedagógus  

fejlesztőpedagógus  

28.  tanító, gyermekművelődés 

szakkollégium  

tanító, osztályfőnök  

29.  testnevelés, rekreáció szervező  szaktanár, diákönkormányzatot segítő 

pedagógus  

30.  vizuális kultúra, magyar nyelv és 

irodalom  

szaktanár, napközis nevelő  

31.  

 

 

matematika, angol nyelv   szaktanár, osztályfőnök, munkaközösség-

vezető  

32.  tanító, testnevelés szakkollégium  tanító, osztályfőnök, tankönyvfelelős  



33.  tanító-orosz nyelv szakkollégium, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus  

gyógypedagógus  

34.  magyar nyelv és irodalom, orosz 

nyelv, angol nyelv  

szaktanár, osztályfőnök, munkaközösség-

vezető  

35.  biológia, kémia, környezetvédelem, 

német nyelv  

szaktanár,  

munkaközösség-vezető, mérési 

rendszergazda  

36.  matematika, technika, életvitel és 

gyakorlat, informatika  

szaktanár, osztályfőnök, belső önértékelési 

csoport, tanulószobai  

nevelő         

37.  matematika, vizuális kultúra  szaktanár, napközis nevelő  

38.  tanító, gyógypedagógia 

szakkollégium  

tanító, osztályfőnök  

39.  történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, német nyelv  

tartósan távollévő  

40.  tanító, pedagógiai asszisztens tartósan távollévő 

 


