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I.BENDROSIOS I\UOSTATOS

1. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos informaciniq ir komunikaciniq technologijq specialisto
pareigybds apraiymas reglamentuoja dirbandio progimnazijoje pagal darbo sutarti, dirbing veikla.
2. Progimnaziios informaciniq ir komunikaciniq technologijq specialist4 priima i darb4 ir is jo
atleidZia progimnazijos direktorius.
3. Progimnazijos informaciniq ir komunikaciniq technologijq specialistas dirb4 vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Konstitucija, istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybds nutarimais,
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
sprendimais, progimnazijos nuostatais bei Siuo pareigybes apra5ymu.

II. PAREIGYBES TIKSLAS

4. hformaciniq ir komunikaciniq technologijq specialisto pareigybd reikalinga Svietimo politikos
igyvendinimui, strategijos progimnazijoje klrimui, rengimui ir vykdymui, progimnazijos veiklai,
kad bUfi+ igyvendintas progimnazdos tikstas(ai) ir atliekamos nustatytos funkcijos.

III. REIKALA\TMAI' KELIAMI EINAIITIEMS INFORMACIMU IR KOMT,MKACINry
TECTINOLOGIJV SPECTALISTO PAREIGAS

5. ISsilavinimas - ne Zemesnis kaip vidurinis iisilavinimas.
6. Kalbq mokdjimas - privaloma moketi fetuviq katb?.
7. Zinott istatymus, norminius teisds aktus kompiuterizacijos klausimais.
8. I5manyti:
8. l.kompiutering technik4 ir programing irang4;
8,2.darbo su kompiuteriais metodik4 ir praktikq;
S.3.kompiuterinio tinklo pldtdimo galimybes;
8.4.progimnaziios darbo organizavim4, valdym4.

ry. PAREIGYBTS FUNKCUOS

9. Informaciniq ir komunikaciniq technologiiq specialistas vykdo 5ias fruikcijas:
9.1 . priZiflri mokyklos personalinius kompiuterius;
9.2. rlpinasi mokyklos kompiuteriq tinklu, jo atnaujinimu, sitlo kompiuterin6s bazds atnaujinimo
pranus;
9.3- idiegia kompiuterines programas, kurios leisq mokytojams patiems dirbti su klase, naudojant
technologiias;
9.4. parengia kompiuterines klases egzaminams, testams ar kitiems mokyklos, miesto renginiams;
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kaupia informacing med1iagEkompiuterinds, programines irangos panaudojimo klausimais;
9.5. konsultuoja progimnazijos darbuotojus, dirbandius su kompiuterine ir programine iranga;
9.6. laikosi saugos darbe, prie5gaisrines ir civilines saugos, darbo higienos reikalavi*,U
9,7 , Iaikosi bendntq elgesio ir profesines etikos nonnq, darbo tvarkos taisykliq.

V. PAREIGYBES TEISBS

10. Gauti i5 direktoriaus, darbuotojq informaciq, bUtin4 veiksmingai atlikti uZduotis ir pavedimus.
I 1. Atsisakyi atlikti uZduoti ar pavedi^q,jeigu duota uZduotis ar pavedimas prie5tarauja Lietuvos
Respublikos istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimams ar paLeidlia Lmogaus

orum4.
12. Gauti pareiging alg4, darbo uZmokesdio pried4, priemokas ar kitas iSmokas.

vr. MoKINrv SAUGUMO UZTKnTNIMAS

13. Informaciniq ir komunikaciniq technologrjq specialistas, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines,
socialines patydias, smurt4:
13.1 . nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
13.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtavla ar yra itariamas tydiojimusi, progimnazijos
nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
13.3. ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klases vadov4 apie itaiamas ar ivykusias
patydias;
13.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti
asmenis (tevus (globejus, r[pintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar institucij as (pvz.:
policij4, greilq1pagalbq ir kt.).
L4. Informaciniq ir komunikaciniq technologijq specialistas itargs ar pastebejgs patydias

kibernetineje erdveje arbagavgs apie jas prane5im4:

14.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas

imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetinej e erdvej e sustabdyti ;

14.2. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi ipagalb4 galindius suteikti asmenis (tevus
(globejus rtpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas (policij4);
14.3. pagal galimybes surenka informacij4 apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq skaidirtr ir
kitus galimai svarbius faktus;
14.4, ra5tu informuoja patydias patyrusio mokinio klases vadov4 apie patydias kibernetineje erdveje
ir pateikia irodymus (i5saugotq informactj q) ;

t4.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje pranesti Lietuvos Respublikos rySiq reguliavimo
tarnybai pateikdamas pranesim4 interneto svetaineje adresu www.draugiskasinternetas.lt.
l4.6.patydiq prevencija ir intervencija progimnazijoje vykdomapagal,,Patydiq prevencijos ir
intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos apraS4".

VII. PAREIGYBES ATSAKOMYBE IR ATSKAITOMYBE

15. Informaciniq ir komunikaciniq technologijq specialistas atsakingas uZ:' 
15.1. tvark4 ir 5var4 darbo vietoje;
15.2. darbo tvarkos paZeidimus, pareigq nevykdym4;
I 5.3. patiketas materialines vertybes.
16. Informaciniq ir komunikacinirl technologijq specialistas uZ savo pareigq nevykdymEar
netinkam4 vykdym4 atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.



17. Informaciniq ir komunikaciniq technologijq specialistas yra tiesiogiai pavaldus progimnazijos
direktoriui, atskaitingas pavaduotojui [kio reikalams.

Parenge 2017-05-26 direktords isakymu Nr.1 .4.N- 053 sudaryta darbo grupe.
Suderinta:
2017-08-21 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos posedZio protokolu Nr.3.
20t7-08-23 profesines sqjungos komiteto ir administracijos posedZio protokolu Nr.1.
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