DARZELIO-MOKYKLOS,,VILIJA"
KOMPIUTERIU PRIEZIUROS INZINIERIAUS
PAREIGYBES NUOSTATAI

,lw.

lf

BENDROJI DALIS

l. DarZelio-mokyklos ,,Vilija" kompiuteriq prieZilros inZinieriaus pareigybe reikalinga
darZelio-mokyklos ,,Vilija" (toliau Mokykla) nuostatuose ir Siame pareigybes apra5yme
numatytai veiklai vykdyti.
2.

Mokyklos kompiuteriq prieZilros inZinieriumi (toliau- InZinierius) priimamas dirbti asmuo,
turintis specialqji auk5tqjI i5silavinim4 darbo patirt[, susijusi4 su kompiuterinds technikos
panaudojimu.

a

J.

InZinieriq I darb4priima ir atleidZia direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

4.

Sis pareigybes apra5ymas reglamentuoja inZinieriaus kvalifikaciniu reikalavimus, pareigas,
teises ir atsakomybq.

il.
5.

BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

InZinierius turi iSmanyti apie lokalius ir globalius kompiuteriq tinklus, Linoti naujausi4

informacij4apie kompiuterinds ir programines [rangos problemas Salyje ir naujoves
uZsienyje bei klrybiSkai jas taikyti rengiant ir lgyvendinant kompiuterines programas.

6.

InZinierius turi Zinoti, moketi ir iSmanyti:

6. 1 .

[statymus, norminius teises aktus kompiuterizacij os klausimais

;

6.2. elektroninio paSto

ir elektroninio para5o [statymus;

6.3. kompiuterini programavimq
6.4. duomenq bazes panaudojimo tvark4 ir galimybes;
6.5. kompiuterinq technikq ir programinq Lrang%
6.6. darbo su kompiuteriais metodik4 ir praktikq
6.7. kompiuterines sistemas;
6.8. Mokyklo darbo organizavim4 valdymq

ir ekonomik4;

6.9. Mokykloje taikom4apskaitos metodikqir jos kompiuterizavimo galimybes;

6.10,
6.1 1.
6.12.

kompiuterinio tinklo pletojimo galimybes;
saugos

ir sveikatos, elektrosaugos ir prie5gaisrines saugos reikalavimus;

operacinessistemospagrindus.

7. InZinierius privalo nuolat tobulinti kvalifikacij4 dometis naujovemis.
8. InZinierius privalo savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais,

mokyklos

nuostatais, direktoriaus isakymais, mokyklos darbo tvarkos taisyklemis, darbuotojq saugos

ir sveikatos instrukcijomis, mokyklos bendruomenes etikos kodeksu, pareigybes apra5ymu.

III.
9.

KOMPIUTERIIJPRIEZIUROSINZINIERIAUSPAREIGOS

Rengti kompiuterinE, skaidiavimo technik4 programinE irang4reglamentuojandius
dokumentus ir organizuoja jq vykdym4.

10.

Koordinuoti administracijos veikl4 vykdant kompiuterines technikos ir programines irangos
diegimo programas ir kontroliuoti jq vykdym4.
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l. Tvarkyti Mokyklos

12.

duomenq bazes ir programas.

Atlikti sisteminq ir tinklinE programq prieZi[r4.

13. Patarti isigyjant kompiuterines technikos medZiagas

ir irenginius, vykdyti Mokyklos

kompiuterizacij os ir darbuotoj q mokymo pro gramas.
14. Kaupti informacinq

ir mokomqqmedLiag4 kompiuterinds, programines, sisteminds ir

duomenq baziqpanaudoj imo klausimais.
15. Padeti

Mokyklos darbuotojams iSmokti ir panaudoti kompiuterines programas, priZilri ir

tobulina naudoj amas programas.
16.

Kurti naujus Mokyklos veiklos kompiuteriniq programq modulius ir ry5ius.

17.

Kontroliuoti Mokykloss duomenq baziq informacini patikrinim4.

18.

Vykdyti Mokyklos direktoriaus

ar

jo [agliotq

asmenq nurodymus Mokyklos

kompiuterizacrjos, sisteminds ir programines [rangos panaudojimo klausimais.

19.

Atlikti nesudetingus kompiuteriq

ir

jq irenginiq remonto

darbus. Nepavykus pa5alinti

gedimq, kreiptis I mokyklos direktoriq del kompiuteriq ir jq irenginiq remonto kitose
[monese.

20. Talkinti mokytojams pamokq ir renginiq metu naudojant kompiuterius ir atlikti

jq

uZsakymus (reikiamos programines irangos idiegimas ir kt.).
21. Tausoti mokyklos nuosavybE, rtpestingai naudotis orgtechnikos priemonemis.
22. Tausoti savo sveikat4. Kasdieni darb4 su kompiuteriu periodiSkai keisti pertraukomis arba

kita veikla, maZinan(ia darbo [tampE patirt4 dirbant su kompiuteriu.

23.Lalkytis nustatytos materialiniq verlybiq bei dokumentq saugojimo tvarkos.
24. Neatskleisti tarnybiniq paslapdiq ar kitos konfidencialaus pobldZio inlormacijos, kuri gali

pakenkti mokyklos veiklai.
25. Esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus Mokyklos direktoriaus, nevir5ijant nustatyto
darbo laiko.

IV.

KOMPIUTBRIUPRIEZIUROSINZINIERIAUSTBISES

26. Reikalauti, kad pateikta uZduotis bDtq suprantama, kad brltq pateikti reikiami pradiniai
duomenys.

27. Reikalauti, kad patalpos, darbo vietos irengimas, apSvietimas, triuk5mas atitiktq norminius

reikalavimus (darbo vieta turi bDti suprojektuota ir frengta taip, kad darbuotojas galetq
Iaisvai prie jos prieiti, turetq pakankamai erdves darbo ir kitiems judesiams atlikti bei klno
padediai ir pozai keisti).
28. Dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, teikti pasillymus darbq kokybei gerinti.
29. Kelti kvalifikacijq kursuose, seminaruose.

V.

KOMPIUTBRIUPRIEZIUROSINZTNIERIAUSATSAKOMYBE

30. InZinierius atsako uZ:

30.1.
30.2.
30.3.

nepatenkinam4kompiuterizacijos priemoniqidiegimo kokybq;
patiketq intelektualiq ir materialiniq vertybiq neiSsaugojimq ir praradim4;
neteisingq ir nepatikimq kompiuterinds technikos, programines ir sistemines irangos

naudojim4;

30.4.
30.5.

laiku ir teisingq darbo uZduoties ivykdym4;
darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrinds saugos, elektrosaugos dirbant

kompiuteriu reikalavimq laikym4si;

30.6.

patiketos informacijos iSsaugojim4;

31' uz savo pareigq netinkam4 vykdym4
inZinierius atsako Lietuvos Respublikos
istatymq
nustatyta tvarka.

