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PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJOS KOMPIUTERIŲ PRIEŽIŪROS 

INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠAS 

 
I.  SKYRIUS 

KOMPIUTERIŲ PRIEŽIŪROS INŽINIERIUS 

 

1. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos kompiuterių priežiūros inžinierius 

priskiriamas specialistų grupei. 

2. Kompiuterių priežiūros inžinieriaus  pareigybės lygis - A2. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI KOMPIUTERIŲ PRIEŽIŪROS INŽINIERIUI 

 

3. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje kompiuterių priežiūros inžinieriumi 

gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. 

4. Kompiuterių priežiūros inžinierius turi būti savarankiškas, sąžiningas, 

mandagus, diplomatiškas, tvarkingos išvaizdos, komunikabilus, atidus. 

5. Kompiuterių priežiūros inžinierius privalo žinoti:  

5.1.  gimnazijos darbo tvarkos taisykles; 

5.2. gimnazijos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą; 

5.3.  gimnazijos higienos normas ir taisykles; 

5.4.  gimnazijoje esančios kompiuterinės technikos naudojimo, remonto ir 

priežiūros reikalavimus; 

6.  turi išklausyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos 

reikalavimus bei jų laikytis. 

7. Kompiuterių priežiūros inžinierius privalo mokėti: 

7.1. atlikti smulkų gimnazijoje esančios kompiuterinės technikos remontą; 

7.2. optimaliai išnaudoti gimnazijoje esančios kompiuterinės technikos galimybes; 

7.3. lietuvių ir anglų kalbas. 

8. Kompiuterių priežiūros inžinierius savo darbe privalo vadovautis Lietuvos 

Respublikos galiojančiais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, gimnazijos 

nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos instrukcijomis, 

šiuo pareigybės aprašymu.  

9. Kompiuterių priežiūros inžinierius pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, 

raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams asmenims jokios dalykinės, finansinės bei kitokios 

konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir 

žinoma dirbant Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje. 

 

III. SKYRIUS 

KOMPIUTERIŲ PRIEŽIŪROS INŽINIERIAUS PAREIGOS 

 

10. Prižiūrėti gimnazijos kompiuterinę techniką. 

11. Teikti konsultacijas gimnazijos bendruomenei kompiuterinės technikos 

panaudojimo klausimais. 

12. Paruošti kompiuterinę techniką pamokoms ir gimnazijos renginiams. 

13. Prižiūrėti gimnazijos kompiuterinį tinklą. 



14. Taisyti sugedusius kompiuterius, esant dideliam gedimui, organizuoti 

kompiuterių remontą remonto įmonėse. 

15. Prižiūrėti duomenų bazių programinę įrangą. Užtikrinti jos apsaugą nuo virusų 

ir kitokio sugadinimo ar sunaikinimo. 

16. Esant techninei būtinybei padėti atsakingiems asmenims dirbti su Mokinių ir 

Pedagogų registrais, duomenų perdavimo sistema Keltas. 

17. Įdiegti ugdymo procesui reikalingas programas, konsultuoti mokytojus jų 

naudojimo klausimais.   

18. Padėti mokytojams tobulėti dirbant su skaitmeniniais fotoaparatais, vaizdo 

kameromis, vaizdo projektoriais. 

19. Padėti mokytojams įrašinėjant informaciją į skaitmeninę laikmeną. 

20. Padėti sukuri skaitmeninę vaizdinę informaciją gimnazijos informaciniam 

televizoriui. 

21. Teikti pasiūlymus gimnazijos direktoriui, svarstant bei sudarant gimnazijos 

perspektyvinius planus dėl kompiuterinės technikos įsigijimo, dėl gimnazijos rekonstrukcijos 

ir vystymosi. 

22. Saugoti gimnazijos materialines vertybes. 

23. Pagal galimybę ir kompetencijas pašalinti  priežastis, galinčias sukelti traumas, 

avarijas, ir apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus, gedimus nedelsdamas informuoti 

direktorių arba direktoriaus pavaduotoją administracijos ir ūkio reikalams. 

24. Nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir neatlikinėti darbų,  

nesusijusių su darbo užduoties vykdymu. 

25. Atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, 

reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką. 

_______________________________________________ 
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