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Főbb feladatai és felelőssége: 

 

 A fizika szertárban, továbbá a fizika órákon folyó tanári munka segítése. Kérésre 

kísérletek összeállítása. A szertár és a leltárak rendben tartása. Megbeszélés alapján 

kisebb új eszközök készítése, eszközök kisebb hibáinak javítása. A szertár és a leltárak 

rendben tartása. Kisebb új eszközök készítése.  

 A fizikai tanítás során a szaktanár segítése tanulókísérletek összeállításában, a tanítási 

órákon ezek bemutatásában.  .  

 A fizika gyakorlati érettségi vizsgázók felkészítésének segítése, kísérletek bemutatása. 

Érettségi vizsga gyakorlatainak előkészítése. előkészítésében való segédkezés 

 A fizikai tanítás során tanulókísérletek összeállítása, gyakorlati órákon ezek 

bemutatása (pl.: sebesség, motor, gyorsulás, robbanómotor).  

 Technikai eszközök karbantartása, javítása, alkatrészek beszerzése, új eszközök 

vásárlása. 

 Osztálytermek TV-inek, videóinak, DVD lejátszóinak, projektorainak üzemben tartása, 

eszközök rendszeres átvizsgálása, javítása, cseréje. 

 Projektorok, számítógépek, egyéb informatikai eszközök összeszerelése, beállítása, 

használatuk segítése. 

 Távirányítók, mérőműszerek, mikrofonok, stopperek rendszeres cseréje, folyamatos 

működésük biztosítása. 

 Selejtezések előkészítése. 

 Részt vesz a munkaterületét érintő leltározási tevékenységben. 

 Audio- és videofelvételek készítése, vágása, másolása. 

 Analóg felvételek digitalizálása, DVD-k írása, felvételek archiválása. 

 Pályázatok írásának segítése, ehhez fotók, videók készítése. 

 Tanárok multimédiás óráihoz digitalizált anyagok készítése. 

 Iskolai rendezvények hangosítása, audiovizuális eszközök biztosítása. 

 Diákrendezvények (gólyabál, szalagavató) próbáinak segítése, műsoraik technikai 

kiszolgálása. 

 Iskolarádió folyamatos működésének biztosítása. 



 

 

 

Különleges felelőssége: 

 

 Fegyelmi és kártérítési felelőssége: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. 

 Bizalmas információk kezelése: 

A feladatellátás során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló törvény szabályait betartja. 

 Munkájának ellenőrzési módja: szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás. 

 Bármely rendellenességet észlel azt jelenteni köteles az igazgatónak. 

 

Békéscsaba, 2017. szeptember 01-től 

 

 

 

 

 

 


