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VI VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SPYGLIUKAS“ 

       
                                                                                          PATVIRTINTA 
                                                                                                  Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“

                                                                           l.e.p. direktorės Rolandos Talutienės 

                                                                                         2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V- 

 

 

 

TECHNINIŲ (IT) PRIEMONIŲ MOKYMO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 14 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Vilniaus  lopšelio - darželio „Spygliukas“ inžinieriaus kompiuterininko pareigybė 

yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne 

žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas. 

2. Pareigybės paskirtis. Inžinierius – tai asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, išmanantis 

informacinių technologijų rinką, kompiuterio ir kompiuterinio tinklo sandarą, iniciatyvus, 

atsakingas, sugebantis savarankiškai dirbti asmuo.  

3.  Pareigybės pavaldumas - inžinierius pavaldus lopšelio-darželio direktoriui. 

4. Auklėtojos padėjėjos pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, kategorijai. 

5. šis pareigybės aprašas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems teisės 

norminiams aktams ir esant būtinybei direktoriaus iniciatyva. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Inžinierius privalo mokėti, žinoti, išmanyti:  

6.1. lokalius ir globalius kompiuterių tinklus;  

6.2. naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą;  

6.3. kompiuterių darbo ir priežiūros taisykles;  

6.4. programų įvedimo ir naudojimosi jomis taisyklės;  

6.5. kompiuterių techninius duomenis, apkrovimo galimybes;  

6.6. operacinių sistemų Microsoft Windows XP, Vista pagrindus;  

6.7. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos dirbant 

kompiuteriu reikalavimus;  

7. Inžinierius savo darbe vadovaujasi mokyklos nuostatais, mokyklos vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, darbų saugos instrukcijomis, šia 

pareigine instrukcija.  
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III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Inžinierius atlieka šias funkcijas: 

8.1. Įvertina kompiuterių techninę įrangą;  

8.3. Rengia kompiuterių tinklus mokykloje, juos prižiūri;  

8.4. Atlieka visapusišką visų mokyklos kompiuterių ir jų įrangos aptarnavimą bei 

remontą;  

8.5. Savo darbe nenaudoja nelegaliai įsigytos programinės įrangos, o legaliai įsigytos 

programinės įrangos nenaudoja neteisėtai;  

8.6. Tvarko mokyklos duomenų bazės programą; 

8.7. Teikia pasiūlymus mokyklos administracijai dėl kompiuterinės technikos, 

medžiagų ir įrenginių įsigijimo;  

8.8. Rengia informacinių technologijų diegimo mokykloje programas; 

8.9. Padeda mokyklos darbuotojams išmokti dirbti kompiuteriais ir panaudoti 

kompiuterines programas ugdymo procese;  

8.10. Kaupia informacinę, metodinę bei mokymo literatūrą kompiuterinės, 

programines įrangos ir duomenų bazių panaudojimo klausimais;  

8.11. Prižiūri ir tobulina mokykloje naudojamas programas;  

8.12. Kontroliuoja, kad mokyklos darbuotojai, mokiniai kompiuterinę ir programinę 

įrangą naudotų tinkamai ir teisėtai.  

 

IV. UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Inžinierius, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

9.2. primena asmeniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

lopšelio-darželio nuostatas ir elgesio taisykles; 

9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės auklėtoją, lopšelio-

darželio direktorių, tėvus apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

9.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius  

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar lopšelio-darželio darbuotojus, 

direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 
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V. INŽINIERIAUS ATSAKOMYBĖ 

 

10. Inžinierius atsako už:  

10.1. patikėtas intelektualias ir materialines vertybes;  

10.2. patikėtos informacijos slaptumą bei asmens duomenų apsaugą teisės aktų 

nustatyta tvarka.;  

10.3. teisėtą, tinkamą kompiuterinės technikos, programinės ir sisteminės įrangos 

naudojimą;  

10.4. žalą, padarytą mokyklai dėl savo kaltės ar neatsargumo;  

10.5. tinkamą darbo laiko naudojimą;  

10.6. kompiuterinės technikos, programinės įrangos priežiūrą;  

10.7. saugos ir sveikatos priešgaisrinės saugos, elektros saugos, higienos 

reikalavimus.  

10.8. etikos ir moralės normų darbe ir visuomenėje laikymąsi. 

11. Atsako už darbo drausmės pažeidimus, nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko dėl jo   

kaltės. 

12. Už savo pareigų netinkamą vykdymą inžinierius atsako lopšelio-darželio darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

13. Inžinierius už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

____________________________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku: 

_____________________________________                     Data ______________ 
 (Techninių (IT) priemonių mokymo specialisto vardas, pavardė, parašas) 

Susipažinau ir sutinku: 

________________________________________              Data ______________ 
 (Techninių (IT) priemonių mokymo specialisto vardas, pavardė, parašas) 

Susipažinau ir sutinku: 

____________________________________                     Data ______________ 
 (Techninių (IT) priemonių mokymo specialisto vardas, pavardė, parašas) 




