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KOMPIUTERIŲ INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vilniaus Šilo mokyklos (toliau - Mokykla) kompiuterių inžinieriaus (toliau – kompiuterių

inžinierius) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybė lygis – A.

3.  Pareigybės  paskirtis  –  užtikrinti  Mokyklos  kompiuterinių  sistemų  ir  tinklų  darbą,

organizuoti  kompiuterinės  programinės  įrangos  diegimą,  atnaujinimą  ir  palaikymą,  konsultuoti

Mokyklos darbuotojus, dirbančius su kompiuterine ir programine įranga.

4.  Kompiuterių  inžinierius  tiesiogiai  pavaldus  Mokyklos  direktoriui  ir  direktoriaus

pavaduotojui ūkio reikalams, vykdo teisėtus jo reikalavimus.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI KOMPIUTERIŲ INŽINIERIAUS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

5. Kompiuterių inžinierius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį techninį išsilavinimą;

5.2.  išmanyti  kompiuterinių  tinklų  ir  programinės  įrangos  diegimų,  priežiūros,

administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus;

5.3. žinoti kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes;

5.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688

„Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

5.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir

konfliktus, dirbti komandoje;

5.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
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6.  Kompiuterių  inžinierius  privalo  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  ir

poįstatyminiais  aktais,  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  nutarimais  ir  kitais  Lietuvos Respublikos

galiojančiais  norminiais  aktais,  kurie  reglamentuoja  biudžetinių  įstaigų  veiklą,  darbo  santykius,

darbuotojų saugą ir sveikatą, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, darbo sutartimi, kitais Mokyklos

vidaus  dokumentais  (įsakymais,  potvarkiais,  nurodymais,  taisyklėmis  ir  kt.),  šiuo  direktoriaus

pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymu.

III. SKYRIUS

KOMPIUTERIŲ INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

7. Kompiuterių inžinierius vykdo šias funkcijas:

7.1. prižiūri Mokyklos kompiuterius, projektorius, spausdintuvus ir kt. kompiuterinę techniką;

7.2.  rūpinasi  Mokyklos  kompiuterių  tinklu,  jo  atnaujinimu,  siūlo  kompiuterinės  bazės

atnaujinimo planus;

7.3. diegia kompiuterines programas, kurios leistų Mokyklos pedagogams patiems dirbti su

klase, grupe, atlikti savo darbo funkcijas naudojant kompiuterines technologijas;

7.4. prižiūri, kad Mokyklos kompiuteriuose būtų tik licencijuotos programos;

7.5.  tikrina  visas  Mokykloje  esančias  informacinių  technologijų  priemones  (išvalo,  esant

būtinybei – perinstaliuoja, patikrina antivirusines programas ir pan.);

7.6.  kaupia  informacinę  medžiagą  kompiuterinės,  programinės  įrangos  panaudojimo

klausimais;

7.7. užtikrina kompiuteriuose esančios informacijos saugumą ir konfidencialumą;

7.8. daro programų atsargines kopijas ir archyvus. Prižiūri rezervinio kopijavimo sistemas ir

teikia pasiūlymus dėl jų modifikavimo ar tobulinimo, siekdamas užtikrinti duomenų saugumą tyčinio ar

netyčinio sugadinimo atveju;

7.9. prižiūri ir užtikrina interneto, intraneto, elektroninio pašto paslaugą kompiuterių tinkle;

7.10. administruoja kompiuterio tinklo vartotojų prisijungimo teises;

7.11.  teikia  ekonomiškai  pagrįstus  pasiūlymus  dėl  naujos  kompiuterinės  technikos  ir

programinės įrangos įsigijimo;

7.12. užtikrina Mokyklos kompiuterinės įrangos nepriekaištingą darbą, operatyvų techninių ir

programinių gedimų pašalinimą;

7.13. vykdo naujos taikomosios ir sisteminės programinės įrangos diegimą, laiku ją atnaujina

Mokyklos darbuotojų darbo vietose;
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7.14. konsultuoja Mokyklos darbuotojus, dirbančius su kompiuterine ir programine įranga;

7.15.  laikosi  bendrosios  ir  Mokyklai  keliamų  etikos  normų  bei  Mokyklos  vidaus  tvarką

nustatančių dokumentų reikalavimų;

7.16. įvykus nelaimingam atsitikimui arba Mokyklos ugdytiniui ar darbuotojui staiga susirgus,

nedelsdamas iškviečia Mokyklos bendrosios praktikos slaugytoją arba, jeigu reikia, greitąją medicinos

pagalbą,  apie įvykį nedelsdamas informuoja Mokyklos direktorių ir (arba) direktoriaus pavaduotoją

ūkio reikalams;

7.17. nustatyta tvarka profilaktiškai tikrinasi sveikatą;

7.18.  vykdo  kitus  Mokyklos  direktoriaus  ir  (ar)  direktoriaus  pavaduotojo  ūkio  reikalams

pavedimus, susijusius su kompiuterių inžinieriaus pareigomis, neviršydamas darbo sutartyje nustatyto

darbo laiko.

8. Kompiuterių inžinierius už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės

padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

Parengė:

UAB „Darbo psichologija“, 301532361

Su Kompiuterių inžinieriaus pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                         (vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                    (vardas ir pavardė, parašas, data)

___________________________________ ___________________________________
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___________________________________ ___________________________________
            (vardas ir pavardė, parašas, data)                    (vardas ir pavardė, parašas, data)
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