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JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS INŽINIERIAUS 

PROGRAMUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos (toliau – Gimnazija) inžinieriaus 

programuotojo pareigybė yra priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Inžinierius programuotojas yra tiesiogiai pavaldus Gimnazijos direktoriui. 

  

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

                  4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

                  4.2. 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; 

                  4.3. gerai išmanyti ir žinoti informacinių technologijų taikymo galimybes, užtikrinant 

mokymo paslaugos teikimo kokybę, kompiuterių įrangos veikimo principus, programų sudarymo, 

įvedimo ir naudojimosi jomis taisykles, antivirusinių sistemų diegimą ir veikimą, kompiuterių įrangos 

priežiūrą, gedimų šalinimo būdus, apkrovimo galimybes; 

                  4.4. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas;   

                  4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; 

                  4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimus. 

                  5. Inžinierius programuotojas savo darbe vadovaujasi Gimnazijos nuostatais, Gimnazijos 

darbo tvarkos taisyklėmis, Gimnazijos direktoriaus įsakymais, saugos ir sveikatos instrukcijomis, 

šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Instaliuoja Gimnazijos administracijos, darbuotojų, mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų kabinetų kompiuterizuotose darbo vietose specializuotą ir bendros paskirties programinę 

įrangą, šalina jos sutrikimus. 

7. Prižiūri ir užtikrina nepertraukiamą kompiuterizuotų darbo vietų darbą, vykdo techninį 

informacinių sistemų aptarnavimą. 

8. Konsultuoja Gimnazijos darbuotojus kompiuterių ir kitų skaitmeninių technologijų 

eksploatavimo klausimais. 

9. Naudoja tik legaliai įsigytą programinę įrangą. 

10.  Atlieka programinės ir antivirusinės įrangos naujinimo darbus. 

11.  Atlieka kompiuterių ir jų įrenginių remonto darbus. Nepavykus pašalinti gedimo, 

kreipiasi į Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams dėl kompiuterių ir jų įrenginių 

remonto kitose įmonėse. 

12.  Teikia medžiagų ir informacinių technologijų įsigijimo poreikį Gimnazijos 

direktoriui ir (ar) direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 
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13.  Atlieka duomenų rezervines kopijas. 

14.  Dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

15.  Vykdo saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus. 

16.  Vykdo savo kompetencijos srityje kitus Gimnazijos direktoriaus pavestus darbus, 

kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

  17. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

  17.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme, atlikimą; 

       17.2. dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo 

bei civilinį kodeksus; 

       17.3. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias 

pagal Gimnazijos nustatytą tvarką. 

       18. Už savo pareigų netinkamą vykdymą inžinierius programuotojas atsako Gimnazijos 

darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________ 

 

 

 

 


