Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
FMPSZ Székhelyintézménye
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
szakértői bizottsági
tevékenység

szakértői bizottsági
tevékenység

szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység

szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység

Pedagógus munkakör,
beosztás
főigazgató
(gyógypedagógus I.)

főigazgató-helyettes I.
(általános főigazgatóhelyettes – pszichológus
I.)
főigazgató-helyettes II.
(bizottságvezető –
gyógypedagógus II.)
főigazgató-helyettes III.
(szakmai és koordinációs
főigazgató-helyettes –
gyógypedagógus III.)
gyógypedagógus IV.

Pedagógiai végzettség és szakképzettség







Egyéb

általános iskolai tanító
oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár
okleveles gyógypedagógus
óvodapedagógus
tanító
pedagógia szakos tanár és szakpedagógus
pszichopedgógia szakos tanár
oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár

-

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
doktori oklevél



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető
pszichológia szakos bölcsész

gyógypedagógus V.




tanácsadó pedagógus I.




oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
tanító
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
általános iskolai tanító
művelődésszervező

pszichológus II.



okleveles pszichológus


-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

-

szakvizsgázott pedagógus

-

szakvizsgázott pedagógus



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



humán szervező

szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység

pszichológus III.



okleveles pszichológus

gyógypedagógus VI.

általános iskolai tanító
pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
általános iskolai tanító
angol szakos nyelvtanár
okleveles pszichológus
konduktor



pénzügyi vállalkozási szakértő

konduktor










szakvizsgázott pedagógus

gyógypedagógus VII.





szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

gyógypedagógus VIII.



gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és
szomatopedagógia szakos terapeuta
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

tanácsadó pedagógus II.



biológia-testnevelés szakos általános iskolai
tanár



szakvizsgázott pedagógus

pszichológus V.



okleveles pszichológus

pszichológus VI.



okleveles pszichológus

gyógypedagógus IX.



szakértői bizottsági
tevékenység
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység

gyógypedagógus X.









gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos
tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakos terapeuta
óvodapedagógus
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár
tanító
pedagógus szak
nyelv- beszédfejlesztő pedagógus
óvodapedagógus
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár



szakvizsgázott pedagógus



szakvizsgázott pedagógus

pszichológus IV.

tanácsadó pedagógus III.

gyógypedagógus XI.


szakértői bizottsági
tevékenység



pszichológus VII.

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon
okleveles egészségpszichológus

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység

Pedagógus munkakör

pszichológus I.
pszichológus II.

Pedagógiai végzettség és szakképzettség



Egyéb

pszichológus
pszichológia szakos tanár
okleveles pszichológus

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Feladatkör
pedagógiai asszisztens I.
szakorvos
szakorvos
szakszolgálati tikár
rendszergazda
pedagógiai asszisztens I.

Iskolai végzettség
szakközépiskola
egyetem
egyetem
szakközépiskola
szakközépiskola
gimnázium

Szakképzettség
gyógypedagógiai asszisztens
gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvosa
gyermekneurológia szakorvosa
iskolatitkár
számítástechnikai programozó
pedagógiai asszisztens
gyógypedagógiai asszisztens

Egyéb

csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvosa
gyógypedagógiai asszisztens
gazdasági informatikus II.

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
FMPSZ Bicskei Tagintézménye
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
gyógytestnevelés

Pedagógus munkakör,
beosztás

Pedagógiai végzettség és szakképzettség

igazgató
(gyógypedagógus I.)

-

szakértői bizottsági
tevékenység
gyógytestnevelés
gyógytestnevelés
logopédiai ellátás,
korai fejlesztés

igazgatóhelyettes
(gyógypedagógus II.)
gyógytestnevelő I.
gyógytestnevelő II.
gyógypedagógus III.
(logopédus)



logopédiai ellátás

gyógypedagógus IV.
(logopédus)

nevelési
tanácsadás
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás

fejlesztő pedagógus I.
fejlesztő pedagógus II.
gyógypedagógus V.
(logopédus)





magyar nyelv és irodalom szakos tanár
középiskolai testnevelő tanár
gyógytestnevelő tanár
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány
oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
testnevelő és gyógytestnevelő tanár
testnevelő és gyógytestnevelő tanár
tanító
oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
német-ének-zene szakos tanár
gyógypedagógus, logopédia szakirányon
okleveles gyógypedagógus gyógypedagógiai
terápia szakirányon
tanító
fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
óvónő






általános iskolai tanító
pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
gyógypedagógus, logopédia szakirányon








Egyéb

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



szakvizsgázott pedagógus

-

sportedző
sportedző
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető
szakvizsgázott pedagógus
óvodai drámajáték-vezető




konduktor I.



konduktor-tanító

pszichológus I.



pszichológus



óvoda és iskolapszichológus

gyógypedagógus VI.
(logopédus)
pszichológus II.





szakvizsgázott pedagógus



oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
okleveles pszichológus

gyógytestnevelő III.




földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár 
gyógytestnevelő tanár


korai fejlesztés,
konduktív
pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés

konduktor II.




konduktor-tanító
drámapedagógus

gyógytestnevelő IV.

logopédiai ellátás

gyógypedagógus VII.
(logopédus)
gyógytestnevelő V.
gyógypedagógus VIII.
(logopédus)





testnevelés szakos tanár
gyógytestnevelő tanár
gyógypedagógus, logopédia szakirányon




középiskolai testnevelő és gyógytestnevelő tanár
oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
középiskolai testnevelő és gyógytestnevelő tanár
óvónő
tanító
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
oligofrénpedagógia-szurdopedagógiai szakos
gyógypedagógiai tanár

korai fejlesztés,
konduktív
pedagógiai ellátás
szakértői bizottsági
tevékenység,
tehetséggondozás
logopédiai ellátás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
gyógytestnevelés

gyógytestnevelés
logopédiai ellátás

gyógytestnevelés
logopédiai ellátás

gyógytestnevelő VI.
gyógypedagógus IX.
(logopédus)

logopédiai ellátás

gyógypedagógus X.
(logopédus)








edző
mentálhigiénés és szervezetfejlesztő
szakember





szakvizsgázott pedagógus




szakvizsgázott pedagógus



szakvizsgázott pedagógus

logopédiai ellátás
logopédiai ellátás

szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás

gyógypedagógus XI.
(logopédus)
gyógypedagógus XII.
(logopédus)




gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
gyógypedagógus, logopédia szakirányon



oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár




pszichológus III.



szakvizsgázott pedagógus

okleveles pszichológus

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
logopédiai ellátás

Pedagógus munkakör

gyógypedagógus
(logopédus)

Pedagógiai végzettség és szakképzettség

-

oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár

Egyéb

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézménye
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
logopédiai ellátás

Pedagógus munkakör,
beosztás

Pedagógiai végzettség és szakképzettség

Egyéb

igazgató
(gyógypedagóguslogopédus I.)
igazgatóhelyettes
(gyógypedagóguslogopédus II.)
gyógypedagógus III.
(logopédus)
gyógypedagógus IV.
(logopédus)
gyógypedagógus V.

-

oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár

-

pedagógus szakvizsga
szociális menedzser





szakvizsgázott pedagógus

-

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos
tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

-

gyógypedagógus, logopédia szakirányon




óvodapedagógus
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

gyógypedagógus VI.



gyógypedagógus VII.
(logopédus)
gyógypedagógus VIII.
(logopédus)



-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

korai fejlesztés

konduktor I.



oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és
hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta
gyógypedagógus, logopédia szakirányon és
tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakirányon
konduktor-óvodapedagógus



logopédiai ellátás

gyógypedagógus IX.
(logopédus)




szakvizsgázott pedagógus, pedagógiai
terapeuta
szakvizsgázott pedagógus

szakértői bizottsági
tevékenység
logopédiai ellátás
logopédiai ellátás
korai fejlesztés,
nevelési
tanácsadás
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás
logopédiai ellátás



gyógypedagógus, logopédia szakirányon
okleveles gyógypedagógus gyógypedagógia
terápia szakirányon



pszichológus I.



okleveles pszichológus

gyógypedagógus X.



gyógypedagógus XI.
(logopédus)
gyógypedagógus XII.



logopédiai ellátás

gyógypedagógus XIII.
(logopédus)

logopédiai ellátás

gyógypedagógus XIV.
(logopédus)
gyógypedagógus XV.
(logopédus)
konduktor II.








gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája - logopédia szakos tanár
gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája
szakos tanár és hallássérültek pedagógiája
szakos terapeuta
általános iskolai tanító
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
általános iskolai tanító
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
gyógypedagógus, logopédia szakirányon



nevelési
tanácsadás
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás
korai fejlesztés

logopédiai ellátás
korai fejlesztés,
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás

szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység



szakvizsgázott pedagógus



szakvizsgázott pedagógus



szakvizsgázott pedagógus



szociológiai alapszakos szakelőadó

konduktor-tanító



szakvizsgázott pedagógus






óvónő
oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár
pedagógia szakos bölcsész
gyógypedagógus, logopédia szakirányon



közoktatási vezető



szakvizsgázott pedagógus




gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár
pszichológus

pszichológus III.



okleveles pszichológus

gyógypedagógus XVIII.



könyvtáros és történelem szakos általános
iskolai tanár



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

gyógypedagógus XVI.
(logopédus)
gyógypedagógus XVII.
(logopédus)
pszichológus II.




szakértői bizottsági
tevékenység

gyógypedagógus XIX.




tehetséggondozás,
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység

tehetséggondozó
koordinátor



gyógypedagógus XX.






gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
általános iskolai tanító
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
pszichológus

óvodapedagógus
tanító
az inkluzív nevelés okleveles tanára
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



szakvizsgázott pedagógus

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
gyógytestnevelés

Pedagógus munkakör

gyógytestnevelő I.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő II.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő III.

gyógytestnevelés
gyógytestnevelés
gyógytestnevelés

gyógytestnevelő IV.
gyógytestnevelő V.
gyógytestnevelő VI.

Pedagógiai végzettség és szakképzettség

-

földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár gyógytestnevelő tanár
tanár és rekreáció szervező
gyógytestnevelő tanár
általános iskolai tanító
tanítói gyógytestnevelő
középiskolai testnevelő és gyógytestnevelő tanár
okleveles gyógytestnevelő tanár
középiskolai testnevelő tanár
gyógytestnevelő tanár

Egyéb

közoktatási vezető

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
FMPSZ Enyingi Tagintézménye
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás, korai
fejlesztés
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás, korai
fejlesztés
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás, korai
fejlesztés

Pedagógus munkakör,
beosztás
igazgató
(gyógypedagógus I.)

Pedagógiai végzettség és szakképzettség

-

általános iskolai és német nyelv oktatására
képesített tanító
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
az inkluzív nevelés okleveles tanára
pszichológus

pszichológus I.



gyógypedagógus II.



pszichológus II.



gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
pszichológus

fejlesztő pedagógus



tanító

gyógypedagógus III.



gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár
és szomatopedagógia szakos terapeuta

gyógypedagógus IV.



gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon
gyógypedagógus, szomatopedagógia
szakirányon



Egyéb

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



tanácsadó szakpszichológus

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
gyógytestnevelés

Pedagógus munkakör

Pedagógiai végzettség és szakképzettség

gyógytestnevelő I.

-

tanító gyógytestnevelés szakirányon

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő II.

-

technika-testnevelés szakos tanár
gyógytestnevelő tanár

Egyéb

-

szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés
az óvodában, iskolában szakterületen

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
FMPSZ Gárdonyi Tagintézménye
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
tehetséggondozás,
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
konduktív
pedagógiai ellátás,
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás, korai
fejlesztés

Pedagógus munkakör,
beosztás

Pedagógiai végzettség és szakképzettség

igazgató
(gyógypedagógus –
logopédus I.)
igazgatóhelyettes
gyógypedagógus II.




oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
az inkluzív nevelés okleveles tanára
óvónő
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

tehetséggondozó
koordinátor



okleveles pszichológus

pszichológus I.



gyógypedagógus III.




konduktor




Egyéb

-

szakvizsgázott pedagógus

okleveles pszichológus




jogi szakokleveles közgazdász
közgazdász

tanító
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár



szakvizsgázott pedagógus

konduktor-általános iskolai tanító



szakvizsgázott pedagógus

nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás
logopédiai ellátás
logopédiai ellátás,
szakértői bizottsági
tevékenység

logopédiai ellátás
gyógytestnevelés,
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás,
szakértői bizottsági
tevékenység
gyógytestnevelés
logopédiai ellátás

fejlesztő pedagógus







óvodapedagógus, gyógytestnevelés
szakirányon pedagógus szakvizsga



óvodapedagógus
fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
okleveles gyógypedagógus

pszichológus II.




pszichológia szakos tanár
pszichológus

gyógypedagógus
(logopédus) V.
gyógypedagógus
(logopédus) VI.
gyógypedagógus
(logopédus) VII.



gyógypedagógus logopédia szakirányon



gyógypedagógus logopédia szakirányon



szakvizsgázott pedagógus



oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanáe
speciális pedagógia szakos tanár és
szakpedagógus
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
gyógypedagógus logopédia szakirányon



szakvizsgázott pedagógus



szakvizsgázott pedagógus






testnevelő-edző
sportedző
mentálhigiénés szakember
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

gyógypedagógus IV.



gyógypedagógus
(logopédus) VIII.
gyógytestnevelő I.

gyógypedagógus
(logopédus) IX.







gyógytestnevelő II.



gyógypedagógus
(logopédus) X.



biológia-testnevelés szakos általános iskolai
tanár
gyógytestnevelő tanár
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és
logopédia szakos gyógypedagógiai terapeuta
okleveles testnevelő tanár-gyógytestnevelő
tanár
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és
logopédia szakos gyógypedagógiai terapeuta

gyógytestnevelés,
nevelési
tanácsadás



gyógytestnevelő III.

középiskolai testnevelő és gyógytestnevelő tanár

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
gyógytestnevelés
gyógytestnevelés

Pedagógus munkakör

gyógytestnevelő I.
gyógytestnevelő II.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő III.

Pedagógiai végzettség és szakképzettség

-

óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon
általános iskolai tanító
tanítói gyógytestnevelés szakirány
középiskolai testnevelő és gyógytestnevelő tanár

Egyéb

Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás,
szakértői bizottsági
tevékenység

logopédiai ellátás
korai fejlesztés,
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás
korai fejlesztés,
nevelési
tanácsadás

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
FMPSZ Martonvásári Tagintézménye
Pedagógiai végzettség és szakképzettség

Pedagógus munkakör,
beosztás

Egyéb

igazgató
(gyógypedagógus I.)

-

oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár

-

szakvizsgázott pedagógus

igazgatóhelyettes
(gyógypedagógus –
logopédus II.)

-

látássérültek pedagógiája szakos
gyógypedagógiai tanár és tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakos
gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája
szakirányon és logopédia szakirányon
konduktor

-

szakvizsgázott pedagógus

gyógypedagógus
(logopédus) III.
konduktor




gyógypedagógus
(logopédus) IV.



oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár

pszichológus I.



okleveles pszichológus

gyógypedagógus
(logopédus) V.
gyógypedagógus VI.






tanító
gyógypedagógus, logopédia szakirányon
általános iskolai tanító
szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus) VII.





szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás, korai
fejlesztés
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység

óvónő
speciális pedagógia szakos tanár és
szakpedagógus
oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirány

gyógypedagógus VIII.



pszichológus II.



okleveles pszichológus

gyógypedagógus IX.




óvodapedagógus
oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
gyógypedagógus, logopédia szakirányon és
tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakirányon
általános iskolai tanító
pedagógus gyógytestnevelés szakirányon
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája
szakos tanár és gyógypedagógus, logopédia
szakos tanár
okleveles gyógypedagógus

logopédiai ellátás,
nevelési
tanácsadás
gyógytestnevelés

gyógypedagógus
(logopédus) X.

logopédiai ellátás,
korai fejlesztés

gyógypedagógus
(logopédus) XI.

gyógytestnevelő











szakvizsgázott pedagógus



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógus munkakör
Pedagógiai végzettség és szakképzettség

Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
gyógytestnevelés
gyógytestnevelés

gyógytestnevelő I.
gyógytestnevelő II.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő III.

-

testnevelő-gyógytestnevelő tanár
gyógytestnevelő tanár
tanítói gyógytestnevelés szakirány
testnevelés szakos általános iskolai tanár
tanítói gyógytestnevelő szakirány

Egyéb

Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás

Pedagógus munkakör,
beosztás
igazgató
(gyógypedagógus I.)

-

-

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és
pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai
terapeuta
okleveles gyógypedagógus gyógypedagógiai
terápia szakirányon
általános iskolai tanár
pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Egyéb

-

szakvizsgázott pedagógus

-

szakvizsgázott pedagógus

igazgatóhelyettes
(gyógypedagógus II.)

-

gyógypedagógus III.



gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon

gyógypedagógus IV.





óvónő
okleveles pedagógiatanár
pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár



szakvizsgázott pedagógus

gyógypedagógus
(logopédus) V.



oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
az inkluzív nevelés okleveles tanára
tanító
gyógypedagógus, logopédia szakirányon és
szomatopedagógia szakirányon
gyógypedagógus, logopédia szakirányon



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus) VI.

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus) VII.
gyógypedagógus VIII.

gyógytestnevelés,
korai fejlesztés

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
FMPSZ Móri Tagintézménye
Pedagógiai végzettség és szakképzettség







gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon

logopédiai ellátás
gyógytestnevelés



gyógytestnevelés tanítására felkészített
pedagógus











oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
tanító
gyógytestnevelő tanár
óvodapedagógus
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
gyógytestnevelő tanár
földrajz-történelem szakos tanár
pszichológus

gyógypedagógus
(logopédus) IX.
gyógypedagógus
(logopédus) X.
pszichológus II.



gyógypedagógus, logopédia szakirányon






általános iskolai idegennyelv német nyelvű
oktatására képesített tanító
óvodapedagógus
általános iskolai tanító
pszichológia szakos bölcsész

pszichológus III.




tanító
pszichológus

gyógypedagógus
(logopédus) VII.
gyógytestnevelő I.

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus) VIII.

gyógytestnevelés
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás

gyógytestnevelő II.
pszichológus I.

logopédiai ellátás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás



szakvizsgázott pedagógus



pedagógus szakvizsga





gyógytornász
Európai Uniós szakértő
tanácsadó szakpszichológus




mentálhigiénés szakember
tanácsadó szakpszichológus



tanácsadó szakpszichológus

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógus munkakör
Pedagógiai végzettség és szakképzettség

Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
korai fejlesztés

gyógypedagógus I.

-

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő I.

-

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő II.

logopédiai ellátás
gyógytestnevelés

gyógypedagógus
(logopédus) II.
gyógytestnevelő III.

-

oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
biológia-testnevelés szakos általános iskolai
tanár
óvodapedagógus
óvodapedagógusi gyógytestnevelő
gyógypedagógus, logopédia szakirányon

gyógytestnevelés
gyógytestnevelés
gyógytestnevelés
gyógytestnevelés
gyógyúszás

gyógytestnevelő IV.
gyógytestnevelő V.
gyógytestnevelő VI.
gyógytestnevelő VII.
gyógypedagógus III.

-

pedagógiai fakultáns, testnevelő szak
tanítói gyógytestnevelő
gyógytestnevelő tanár
tanító
tanítói gyógytestnevelő
pedagógus gyógytestnevelés szakirányon
gyógypedagógus szomatopedagógia szakirányon

korai fejlesztés

gyógypedagógus IV.

-

óvodapedagógus fejlesztési szakirányon
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon

Egyéb

-

gyógytestnevelés vezető

-

gyógytestnevelés vezető

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
szakértői bizottsági
tevékenység, korai
fejlesztés
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
korai fejlesztés,
konduktív nevelés,
nevelési
tanácsadás
gyógytestnevelés
korai fejlesztés,
nevelési
tanácsadás
korai fejlesztés,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
gyógytestnevelés,
tehetséggondozás

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye
Pedagógiai végzettség és szakképzettség

Pedagógus munkakör,
beosztás

Egyéb

igazgató
(gyógypedagógus I.)

-

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

igazgatóhelyettes
(gyógypedagógus II.)

-

-

szakvizsgázott pedagógus

konduktor I.



általános iskolai tanító
okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár
konduktor

gyógytestnevelő I.





egészségtan tanár
gyógytestnevelő tanár
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon





szakvizsgázott pedagógus
tehetségfejlesztő szaktanácsadó
szakvizsgázott pedagógus

gyógypedagógus IV.






szakvizsgázott pedagógus

gyógypedagógus V.



óvodapedagógus
gyógypedagógus, szomatopedagógia
szakirányon
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár

gyógytestnevelő
II./tehetséggondozó
koordinátor




tanító
gyógytestnevelés tanítására felkészített
pedagógus




szakvizsgázott pedagógus
tehetségfejlesztő szaktanácsadó

gyógypedagógus III.

logopédiai ellátás,
szakértői bizottsági
tevékenység
logopédiai ellátás,
korai fejlesztés
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
logopédiai ellátás,
szakértői bizottsági
tevékenység
korai fejlesztés,
konduktív nevelés,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás

gyógypedagógus
(logopédus) VI.




általános iskolai tanító
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

gyógypedagógus
(logopédus) VII.
gyógypedagógus VIII.



gyógypedagógus, logopédia szakirányon





általános iskolai tanító
rajz szakos tanár
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

gyógypedagógus
(logopédus) IX.




gyógypedagógus, logopédia szakirányon
okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár

konduktor II.



konduktor-tanító

pszichológus



okleveles pszichológus



szakvizsgázott pedagógus



szakvizsgázott pedagógus

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógus munkakör
Pedagógiai végzettség és szakképzettség

Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
gyógytestnevelés

gyógytestnevelő I.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő II.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő II.

-

óvodapedagógus
óvodai gyógytestnevelő
gyógytestnevelés tanítására felkészített
pedagógus
óvodapedagógus
gyógytestnevelés tanítására felkészített
pedagógus

Egyéb

logopédiai ellátás
gyógytestnevelés

gyógypedagógus
(logopédus) II.
gyógytestnevelő III.

gyógytestnevelés
gyógytestnevelés
gyógytestnevelés
gyógytestnevelés
gyógyúszás

gyógytestnevelő IV.
gyógytestnevelő V.
gyógytestnevelő VI.
gyógytestnevelő VII.
gyógypedagógus I.

-

gyógypedagógus, logopédia szakirányon

-

pedagógiai fakultáns, testnevelő szak
tanítói gyógytestnevelő
gyógytestnevelő tanár
tanító
tanítói gyógytestnevelő
pedagógus gyógytestnevelés szakirányon
gyógypedagógus szomatopedagógia szakirányon

-

gyógytestnevelés vezető

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök
FMPSZ Székesfehérvári Tagintézménye
(Szabadságharcos u.)
Pedagógiai végzettség és szakképzettség

Pedagógus munkakör,
beosztás

Egyéb

igazgató (pszichológus I.)

-

pszichológus

-

közoktatási vezető

gyógypedagógus I.

-

oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

pszichológus II.




pszichológus
pszichológia szakos tanár



egészségfejlesztő szakpszichológus

pszichológus III.




pszichológus
pszichológia szakos tanár



tanácsadó szakpszichológus

pszichológus IV.



pszichológus



felnőtt klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus
óvoda- és iskolapszichológus


pszichológus V.



gyógypedagógus II.

-

gyógypedagógus III.

-

gyógypedagógus IV.

-

pszichológus – pszichológia szakos tanár –
pszichológus szakfordító
oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár
oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
tanító és gyógypedagógia, tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakos tanár


-

tanácsadó szakpszichológus munka- és
pályatanácsadás
szakvizsgázott pedagógus

-

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
tehetséggondozás

pszichológus VI.



okleveles pszichológus

tehetséggondozó
koordinátor





szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység,
nevelési
tanácsadás
szakértői bizottsági
tevékenység

pszichológus VII.




óvodapedagógus
pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus, autizmus spektrum zavarok
pedagógiája szakirányon
tehetségfejlesztési szakértő
pszichológus

pszichológus VIII.




angol nyelv és irodalom szakos tanár
pszichológus

gyógypedagógus V.



pszichológus IX.



szakvizsgázott pedagógus



tanácsadó szakpszichológus, krízistanácsadás specializációval






gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos
tanár
pszichológia szakos tanár
pszichológus

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető
tanácsadó szakpszichológus, krízistanácsadás specializációval

pszichológus X.



pszichológus



pszichológus XI.



pszichológus



pszichológus XI.



okleveles pszichológus



tanácsadó szakpszichológus, krízistanácsadás specializációval
klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és
ifjúsági szakpszichológus

igazgatóhelyettes
(konduktor I.)
gyógypedagógus I.







korai fejlesztés
konduktív
pedagógiai ellátás,
korai fejlesztés
nevelési
tanácsadás
korai fejlesztés

konduktor II.
konduktor III.




pszichológus I.
gyógypedagógus II.





korai fejlesztés

gyógypedagógus III.



konduktív
pedagógiai ellátás,
korai fejlesztés
konduktív
pedagógiai ellátás,
korai fejlesztés
gyógytestnevelés

konduktor IV.

logopédiai ellátás

korai fejlesztés
nevelési
tanácsadás

Palotai Úti telephely
konduktor-tanító
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
óvodapedagógus
óvodapedagógus, fejlesztési szakirány
gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos
tanár
konduktor
konduktor




szakvizsgázott sajátos nevelési igényű
gyermekek pedagógusa
szakvizsgázott pedagógus




pedagógus szakvizsga
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



egészségfejlesztő szakpszichológus



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



általános szociális munkás
pszichológus
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár
és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos terapeuta
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakos tanár látássérültek
pedagógiája szakos terapeuta
konduktor-tanító



szakvizsgázott sajátos nevelési igényű
gyermekek pedagógusa

konduktor V.



konduktor-tanító



szakvizsgázott sajátos nevelési igényű
gyermekek pedagógusa

gyógytestnevelő





sportedző

igazgatóhelyettes
(gyógypedagógus logopédus I.)




testnevelő-gyógytestnevelő tanár
Árpád Utcai telephely
óvodapedagógus
speciális pedagógia szakos tanár és
szakpedagógus
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és
pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár



szakvizsgázott pedagógus



logopédiai ellátás
logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus II.)
gyógypedagógus
(logopédus III.)
gyógypedagógus
(logopédus IV.)



gyógypedagógus, logopédia szakirányon








logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus V.)

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus VI.)




logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus VII.)





logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus VIII.)
gyógypedagógus
(logopédus IX.)
gyógypedagógus
(logopédus X.)



gyógypedagógus
(logopédus XI.)
gyógypedagógus
(logopédus XII.)
gyógypedagógus
(logopédus XIII.)
gyógypedagógus
(logopédus XIV.)





tanító-óvodapedagógus
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
általános iskolai tanító
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és
hallássérültek pedagógiája szakos
gyógypedagógiai terapeuta
általános iskolai tanító
oligofrénpedagógia tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
gyógypedagógus, logopédia szakirányon
okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai
terápia szakirányon
oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája-logopédia szakos tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és
gyógypedagógus hallássérültek pedagógiája
szakos terapeuta
óvodapedagógus
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
gyógypedagógus, logopédia szakirányon



gyógypedagógus, logopédia szakirányon



gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és
logopédia szakos terapeuta

logopédiai ellátás

logopédiai ellátás
logopédiai ellátás

logopédiai ellátás,
korai fejlesztés
logopédiai ellátás
logopédiai ellátás
logopédiai ellátás






szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



szakvizsgázott pedagógus



pedagógus szakvizsga



szakvizsgázott pedagógus



nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus XV.)



logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus XVI.)



logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus XVII.)
gyógypedagógus
(logopédus XVIII.)

logopédiai ellátás

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus XIX.)

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus XX.)
gyógypedagógus
(logopédus XXI.)
gyógypedagógus
(logopédus XXII.)

logopédiai ellátás
logopédiai ellátás















gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos terapeuta
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és
szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár
okleveles gyógypedagógus
oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



szakvizsgázott pedagógus

általános iskolai tanító
oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
általános iskolai tanító
angol szakos nyelvtanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
tanító
gyógypedagógus, logopédia szakirányon
oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
speciális pedagógia szakos tanár és
szakpedagógus
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és
hallássérültek pedagógiája szakos
gyógypedagógiai terapeuta



közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga



szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető



szakvizsgázott pedagógus



szakvizsgázott pedagógus

Az alapfeladat ellátásához megbízással alkalmazott dolgozók
Pedagógus munkakör
Pedagógiai végzettség és szakképzettség

Pedagógiai
szakszolgálati
alapfeladat
gyógytestnevelés

gyógytestnevelő I.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő II.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő III.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő IV.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő V.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő VI.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő VII.

gyógytestnevelés

gyógytestnevelő VIII.

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus I.)
gyógypedagógus
(logopédus II.)
gyógypedagógus
(logopédus III.)

logopédiai ellátás
logopédiai ellátás

-

általános iskolai tanító
iskolai gyógytestnevelés szakirány
okleveles testnevelő tanár
tanítói gyógytestnevelő szakirány
okleveles testnevelő tanár
okleveles gyógytestnevelő tanár
óvodapedagógus
óvodapedagógusi gyógytestnevelő
biológia-testnevelés szakos általános iskolai
tanár
okleveles gyógytestnevelő tanár
számítástechnika szakos tanár
testnevelő tanár
okleveles gyógytestnevelő tanár
földrajz-testnevelés szakos tanár
okleveles gyógytestnevelő tanár
óvodapedagógus

-

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

-

oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár
speciális pedagógia szakos tanár és
szakpedagógus
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos
gyógypedagógiai tanár és hallássérültek
pedagógiája szakos gyógypedagógiai terapeuta
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

-

-

Egyéb

-

szakvizsgázott pedagógus

-

kajak-kenu szakedző

-

okleveles geográfus

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető
pedagógus szakvizsga (óvodapedagógusi
gyógytestnevelő)

-

-

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető

logopédiai ellátás
logopédiai ellátás

logopédiai ellátás

gyógypedagógus
(logopédus IV.)
gyógypedagógus
(logopédus V.)

-

gyógypedagógus
(logopédus VI.)

-

-

hibásbeszédűek, értelmi fogyatékosok
oktatására képesített gyógypedagógiai tanár
hibásbeszédűek, értelmi fogyatékosok gyógyító
nevelésére felkészített szakos gyógypedagógiai
tanár
gyógypedagógus, logopédia szakirányon

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Feladatkör
szakorvos

Iskolai végzettség
egyetem

Szakképzettség
fül-orr-gégegyógyász

-

Egyéb
audiológia szakorvosa

