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iskolai végzettség
tanító, magyar nyelv és irodalom tanár,
technika tanár, okleveles informatika
tanár, művelődésszervező
történelem-földrajz tanár
közoktatási vezető szakvizsga, okleveles
történelemtanár
biológia - földrajz-angol tanár
okleveles angol tanár
tanító, matematika műveltségi terület
tanító, angol szaktanító
angol tanár, testnevelés szakos tanár,
orosz tanár
tanító (ének-zene szakkollégium)
angol szaktanító
okleveles könyvtárostanár
okleveles néprajz mesterszakos bölcsész
néptáncpedagógus, népi játék és
hagyományismeret-oktató, okleveles
történelem tanár
tanító /népművelő szakkollégium/
angol szaktanító
tanító /rajz szakkollégium/
tanító /angol szaktanító
tanító /rajz szakkollégium/
okleveles pedagógia tanár
szakvizsgás etika tanár
matematika-rajz szakos tanár
magyar-orosz szakos tanár,
pályaorientációs – gyermek-, ifjúsági- és
családvédelem – közoktatási vezető
szakvizsga
matematika-testnevelés- informatika
szakos tanár
okleveles matematika tanár
mentorpedagógus szakvizsga
földrajz-testnevelés szakos tanár,
okleveles gyógytestnevelő,
mentorpedagógus szakvizsga
tanító /technika szakkollégium/
angol anyanyelvi tanár
tanító
matematika és technika szakos tanár
okleveles angol nyelv és kultúra tanár
tanító/olasz műveltségterület,
gyógypedagógus
közoktatási vezető szakvizsga
Német szakos tanár, okleveles angol

munkakör, megbízatás
szaktanár
szaktanár, honlapszerkesztő
intézményvezető, szaktanár
szaktanár, intézményi tanács tag,
munkaközösség vezető
tanító, DÖK segítőtanár
tanító, osztályfőnök
szaktanár, gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős
tanító, iskolai könyvtáros szaktanár

tanár,
tanító, osztályfőnök
tanító
tanító
tagintézmény-vezető, tanító, szaktanár
szaktanár
szaktanár, osztályfőnök

intézményvezető-helyettes, szaktanár,
honlap szerkesztő,
szaktanár, osztályfőnök,
munkaközösség vezető
tanító, osztályfőnök, KT tag, szaktanár
angol nyelvi lektor, szaktanár
tanító
szaktanár
szaktanár, osztályfőnök
tanító, osztályfőnök, munkaközösség
vezető
szaktanár, osztályfőnök,

INTÉZMÉNYI ALKALMAZOTTI LISTA
TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2022/2023-AS TANÉV
szakos bölcsész és tanár
tanító /testnevelés szakkollégium/
angol tanár, magyar nyelv és irodalom
tanár, mentorpedagógus szakvizsga
Tanár, ének, háztartásökonómiaéletvitel, magyar nyelv és irodalom
tanár, földrajz, magyar nyelv és
irodalom
matematika-rajz tanár
tanító, tanítói gyógytestnevelő,
szakvizsgázott pedagógus
óvodapedagógiai, tanítói
gyógytestnevelés területen
Fejlesztőpedagógus, tanító, könyvtár
spec.koll.
Tanár, informatika, fizika, technika
közoktatási vezető szakvizsga
Tanár történelem etika szak
Tanár, angol
tanító /ének-zene szakkollégium/
közoktatás vezetői szakvizsga, fejlesztő
pedagógus
Tanár, matematika, testnevelés
Tanár, testnevelés, földrajz
tanár, magyar nyelv és irodalom
Tanár, német, hitoktató
tanár, ének-zene, karvezetés
Tanár, okleveles magyar, angol nyelv és
kultúra
Tanító, tanár, matematika, testnevelés
fizika-számítástechnika-technika tanár
tanító /német – angol szaktanító
okleveles pedagógia tanár, közokt.
vezető szakvizsga
Tanító, könyvtár spec. koll.
Tanár, történelem, könyvtár
Tanár, ének-zene, karvezető
Tanító, technika speckoll.
Tanár, matematika, kémia
tanító, számítástechnika műv. ter.
Tanító, technika spec.koll.
Tanító, ének, tánc spec.koll. és dráma
szakirányú szak

tanító
szaktanár
Szaktanár, munkaközösség vezető
szaktanár
Szaktanár
tanító, osztályfőnök
tanító, fejlesztőpedagógus, KT tag
Tanár, intézményvezető-helyettes
tanító
tanár, továbbtanulási felelős
tanító, fejlesztő pedagógus
szaktanár, osztályfőnök,
munkaközösség vezető
szaktanár, osztályfőnök
szaktanár
Tanár, osztályfőnök, ifj. véd. felelős
tanár, karvezető
tanár
Tanár, munkaközösség vezető
osztályfőnök
Szaktanár, osztályfőnök, munkavédelmi
felelős,
Tanító, osztályfőnök
Tanító, osztályfőnök
könyvtáros tanár, osztályfőnök, DÖKot segítő tanár, KT. tag.,
Szaktanár, karvezető
Tanító, osztályfőnök
Szaktanár, osztályfőnök, Intézményi
Tanács elnöke
tanító
Tanító, osztályfőnök
Tanító, osztályfőnök, munkaközösség
vezető
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Tanító, fejlesztő pedagógus, rajz
spec.koll., fazekas szakokt., népi
játszóházvezető
Tanító, tanár, magyar, spec: dráma,
kult.menedzser, művelődésszervező,
iskolai könyvtáros, drámajáté vez. ped.,
közoktatási vezető – pedagógus
szakvizsga
tanító, óvodapedagógus
tanító, /testnevelés szakkollégium/
fogyatékosokat együttnevelő pedagógus
Tanár, történelem, népművelés
Tanító, ének-zene sp.,pedagógus
szakvizsga közoktatás vezetői
Fizika-technika- számítástechnika
szakos tanár, közoktatási vezető
szakvizsga
Tanár, történelem, angol szak, magyar
mint idegen nyelv
magyar tanár, történelem tanár, magyar
mint idegen nyelv tanár
matematika-kémia szakos tanár
Matematika-fizika szakos tanár
tanító,
Tanító, könyvtár sp.
Rajz-technika szakos tanár, tanító
történelem, német, ének szakos tanár
tanító, matematika műveltségi terület,
hitoktató
Tanító, gyógytestnevelő szakvizsga
magyar és történelem tanár
Tanító, ének-zene sp.
informatikatanár
Tanító, népművelés sp.
Magyar-rajz szakos tanár, tanító, mérésértékelés pedagógus szakvizsga
pedagógia szakos tanár
Angol nyelv szakos tanár, tanító
Angol-orosz szakos tanár
tanító, vizuális kultúra műveltségi
terület
tanító ének-zene műveltségi terület,
szakvizsgázott pedagógus fejlesztődifferenciáló pedagógia területen
történelem tanár
tanító, informatika műveltségi terület

Tanító, osztályfőnök, fejlesztő
pedagógus, szakszervezeti képviselő
Tanár,
Intézményvezető-helyettes
Tanító, osztályfőnök
tanító,
Tanár, osztályfőnök, diákújság
szerkesztője, tűzvédelmi felelős
Tanító, tagintézmény-vezető helyettes
Tanár, tagintézmény-vezető,
ifjúságvédelmi felelős
Szaktanár,
Tanár, osztályfőnök
tanár
Tanár
tanító, KT-tag
Tanító, osztályfőnök
Tanár, osztályfőnök
Tanár,
tanító
Tanító, osztályfőnök
tanár, osztályfőnök, DÖK segítő
pedagógus
Tanító, osztályfőnök, szakszervezeti
vezető, munkaközösség vezető
tanár, osztályfőnök, KT tag, IT titkár
Tanító, osztályfőnök
Tanár, osztályfőnök, munkaközösség
vezető
Tanár,
Tanár,
tanító
tanító,
tanár, osztályfőnök
tanító,
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tanító
Tanító, technika szakkollégium
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Földrajz-testnevelés szakos tanár
Földrajz-testnevelés szakos tanár
Népművelés-testnevelés szakos tanár,
könyvtárinformatikus
Tanító, óvodapedagógus
tanár biológia, spanyol nyelv
óvodapedagógus, tanító ember és
társadalom műv. terület,
tanügyigazgatási szakértő szakvizsga
tanító – olasz nyelvoktató
Tanító, rajz sp., fejlesztő pedagógus
szakvizsga

tanító
Tanító, osztályfőnök
tanár, osztályfőnök
Tanár, osztályfőnök, munkaközösség
vezető
Tanár
Tanár, osztályfőnök
Tanító, osztályfőnök
Tanár
tanító, osztályfőnök
Tanító
Tanító, osztályfőnök

Szakközépiskolai érettségi
érettségi
érettségi
főiskola, földrajz-német szakos tanár
Szakközépiskolai érettségi
érettségi
érettségi
érettségi

Iskolatitkár
Iskolatitkár
ped. asszisztens
Iskolatitkár
Iskolatitkár
ped. asszisztens
ped. assziszten
gyógyped. asszisztens

szakmunkás
szakmunkás
8 általános
szakmunkás
szakmunkás
érettségi
érettségi
8 általános
8 általános
8 általános
szakmunkás
szakmunkás
szakmunkás
szakmunkás
szakmunkás
technikum, érettségi
érettségi
szakmunkás

takarító
takarító
udvaros
karbantartó
takarító
takarító
portás
takarító
takarító
takarító
takarító
karbantartó
takarító
takarító, portás
takarító
karbantartó
portás, takarító
takarító

