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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. _Telšių švietimo centro informacinių technologijų specialistas yra specialistas.__________________
(pareigybės pavadinimas)
(nurodoma pareigybės grupė)
2. Pareigybės paskirtis – IT specialisto pareigybė reikalinga miesto ikimokyklinių įstaigų, kompiuterių
techninei priežiūrai ir eksploatacijai vykdyti.
3. Pareigybės lygis – _B_____________________________________________________________
(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė)
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti ne žemesnį kaip neuniversitetinį išsilavinimą profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba
jam prilygintu informatikos srityje. .
4.2. Vadovautis teisės aktais kompiuterizacijos klausimais.
4.3. Išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, saugumo
užtikrinimo reikalavimus.
4.4. Žinoti kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes.
4.5. Gebėti diegti programinę įrangą, aptarnauti kompiuterinius tinklus, vykdyti techninės įrangos
priežiūrą.
4.6. Turėti informacinių sistemų administravimo, kompiuterinių darbo vietų priežiūros patirties.
4.7. Mokėti dirbti savarankiškai, organizuoti savo darbą, orientuojantis į galutinį rezultatą.
4.8. Informacinių technologijų specialistas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Telšių švietimo centro (toliau –
Centro) nuostatais, Centro darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu, kitais Centro dokumentais
(įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). turi žinoti darbuotojų saugos, priešgaisrinės
saugos, elektrosaugos dirbant kompiuterine įranga reikalavimus, laikytis Centro ir miesto įkimokyklinių
įstaigų vidaus tvarkos taisyklių.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1.Užtikrina miesto ikimokyklinių įstaigų kompiuterinės įrangos bei programinės dalies operatyvų
gedimų pašalinimą.
5.2. Atlieka techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą.

5.3. Vykdo naujos taikomosios ir sisteminės programinės įrangos diegimą, laiku ją atnaujina miesto
ikimokyklinių įstaigų darbuotojų darbo vietose.
5.4. Teikia miesto ikimokyklinių įstaigų darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų
klausimais.
5.5. Teikia paramą ir konsultuoja miesto ikimokyklinių įstaigų darbuotojus IT naudojimo klausimais.
5.6. Kaupia informacinę medžiagą kompiuterinės, programinės įrangos panaudojimo klausimais.
5.7. Užtikrina kompiuteriuose esančios informacijos saugumą ir konfidencialumą.
5.8. Diegia spausdintuvų tvarkykles, keičia spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines medžiagas,
atlieka kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus
5.10. Atlieka nesudėtingus kompiuterių ir jų įrenginių remonto darbus. Nepavykus pašalinti gedimų,
kreipiasi į darželio direktorių dėl kompiuterių ir jų įrenginių remonto kitose įmonėse.
5.11.Vykdo Centro direktoriaus nurodymus.
5.12. Informacinių technologijų specialistas įstaigoje, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines
patyčias, smurtą praneša miesto ikimokyklinės įstaigos administracijai.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. IT specialistas atsako už:
6.1. jam patikėto miesto ikimokyklinių įstaigų materialiojo turto saugumą ir atlygina atsiradusią žalą dėl
jo netinkamo pareigų vykdymo.
6.2. tinkamą pareigų vykdymą, vengiant sugadinti /sunaikinta kompiuterių įranga.
6.3. priešgaisrinės saugos režimo laikymąsis, dėl ko galėjo kilti arba kilo gaisras;
6.4. kompiuterių įrangos nenaudojimą asmeninėms reikmėms.
6.5 IT specialistas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.6. IT įrangos derintojas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn.
Drausminę nuobaudą skiria direktorius.

