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Kupiškio meno mokyklos direktoriaus  
         ( įstaigos vadovas)  

________įsakymu Nr. ______ 
                                                                                                                                          (data) 

                                                                                                     Kupiškio meno mokykla  
                                                                                                                       (sudarymo vieta)                                                                                         

 

KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS  

 

KOMPIUTERININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Kompiuterininkas: 

1.1. Pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų kvalifikuotų darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – C.  

3. Pareigybės paskirtis – Kompiuterininko pareigybė reikalinga šios Mokyklos nuostatuose 

numatytai veiklai vykdyti. 

4. Pareigybės pavaldumas – Kompiuterininkas pavaldus Kupiškio meno mokyklos 

direktoriui (toliau-Mokyklos direktoriui) arba jo įgaliotam asmeniui.  

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. pasižymėti nepriekaištinga reputacija;  

5.2. turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą; 

5.3. išmanyti informacines technologijas ir užtikrinti mokyklos veiklos informacinę sklaidą 

mokykloje ir viešojoje erdvėje. 

5.4. Kompiuterininkas privalo žinoti: 

5.4.1. įstatymus, norminius aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius IKT naudojimą 

bei apimančius kompiuterinės įrangos ir programų naudojimo sritis;  

5.4.2. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių bendruosius 

reikalavimus; 

5.4.3. kompiuterių, organizacinės įrangos, IKT veiklos bei priežiūros ypatumų išmanymas; 

5.4.4. lietuvių kalbos rašymo ir kalbos kultūros normas bei raštvedybos reikalavimus. 

5.5. Kompiuterininką skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro 

rašytinę darbo sutartį Kupiškio meno mokyklos direktorius (toliau – Direktorius).  
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III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Tvarkyti ir administruoti Mokyklos internetinę svetainę: nuolat redaguoti, atnaujinti ir 

talpinti informaciją apie mokyklos veiklą. 

7. Skleisti informaciją apie mokyklos veiklą internetinėje erdvėje (Facebook ir kt.). 

8. Fotografuoti ir filmuoti renginius, atsižvelgiant į darbo grafiką.  

 9. Redaguoti mokyklos veiklos reklaminius tekstus ir reklamuoti mokyklos veiklą 

internetinėje ir viešojoje erdvėje. 

10. Redaguoti ir kurti plakatų, skelbimų, kvietimų, padėkų tekstus, konsultuoti 

bendruomenės narius šiuo klausimu.  

11. Archyvuoti mokyklos veiklą atspindinčius faktus ir dokumentus, filmuotą medžiagą, 

fotografijas elektroninėje laikmenoje.  

12. Konsultuoti mokyklos bendruomenės narius mokyklos reprezentacijos ir reklamos 

klausimais. 

13. Konsultuoti mokyklos bendruomenės narius  ieškant informacijos apie mokyklos veiklą 

internete, elektroninėje laikmenoje, kompiuteriniuose dokumentuose. 

14. Talkinti bendruomenės nariams organizuojant ir rengiant įvairius mokyklos renginius. 

15. Dalyvauti Mokyklos komisijų, darbo grupių veikloje. 

16. Laikytis bendravimo ir tarnybinio etiketo reikalavimų. 

17. Darbuotojas kiekvieno mėnesio pabaigoje pristato darbų atlikimo ataskaitą ir jį teikia 

tvirtinti Direktoriui.  

18. Vykdyti su Mokyklos veikla susijusius Direktoriaus pavedimus ir užduotis.  

19. Atlikti kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose.  

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

20. Darbuotojas už pavestų funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

 
Susipažinau 

 

___________________             _________________________           
                     (Vardas ir pavardė)                     (Parašas) 

_________________________ 
                 (Data) 


