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Sraur,rg srASIo S.q.LKAusKIo cIMNAZTJos LABoRANTAo rAREIGYBES
APRASYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Pareigybes pavadinimas - Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijos laborantas.

2. Pareigybes grupe: laborantas priskiriamas kvalifikuotq darbuotojq grupei.

3. Pareigybes lygis - C.

4. Pareigybes paskirtis: laboranto pareigybe reikalinga mokiniq ir mokytojq duomenq baziq
arkymui, ataskaitq rengimui, i5silavinimo dokumentq i5davimui.

\_ 5. Pavaldumas: Stasio Sakauskio gimnazijos laborantas pavaldus sekretoriato vedejui.

6. Laborant4 skiria pareigoms ir atleidLia i5 pareigq, nustato jo pareigini atlyginim4, sudaro

raiyting darbo sutarti, skiria drausmines nuobaudas istatymq nustatyta gimnazijos direktorius.

7. Labomrfi4leisti atostogq ar i komandiruotes istatymrl nustatyta tvarka turi teisg gimnazijos
direktorius.

II. SKYRIUS
SPECIALUS NNTXALAVIMAI sT.q.S PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

8. Laborzrnto pareigas einantis asmuo turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:

8.1. ne maZesnis kaip vidurinis i5silavinimas;

8.2. informaciniq technologijq iSmanymas, darbo su kompiuterine iranga patirtis;
, 8.3. i5manyti saugos darbe ir prie3gaisrine saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus;

8.4. i5manyti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus,

kitus teises aktus, reglamentuojandius laboranto vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis

Lietuvos Respublikos norminiais teises aktais, gimnazijos direktoriaus isakymais ir jais
\/ patvirtintais kitais gimnazijos vidaus tvarkos dokumentais, gimnazijos nuostatais ir Siuo pareigybes

apra5ymu.

8.5. laikytis tamybines etikos reikalavimq;
8.6. saugoti informacijos slaptum4;

8.7. tureti bazing kompiuterinio ra5tingumo kvalifikacijq;
8.8. Zinoti dokumentu archwavimo reikalavimus.

III.SKYRIUS
Sras pAREIcAS EINANdIo DARBUoToJo FUNKcIJoS

9. Laborantas vykdo Sias funkcijas:
9.1. tvarko mokiniq ir mo$rtojq asmpns duomenis, laikydamasis asmens duomenq apsaugos

lstatymo, duomenq tvarkymo gimnazijoje taisykliq, kaupia informacij4 skaitneninese laikmenose;

9.2. priimair perduoda informacijq susijusi4 su mokiniq ir mokytojq duomenq bazemis;

9.3. spausdina, skenuoja, kopijuoj4 tvarko raitus, ataskaitas ir kitus dokumentus;
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9.4. suveda duomenis, reikalingus Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo ir Brandos

egzaminq organizavimui sistemoj e KELTAS;
9.5. spausdina BA, PUPP ir kitus i5silavinimo dokumentus;

9.6. rengia statistines ataskaitas;

9.7. vykdo kitus direktoriaus ir sekretoriato vedejo pavedimus.

W. SKYRIUS
Srls pAREIGAs ErNAllero DARBUoToJo ATSAKoMYBE

10. Laborantas yra atsakingas uZ jam pavestq funkcijq ir uZdaviniq tinkamq vykdymq uZ

darbo drausmes, saugos darbe bei priesgaisrines apsaugos ir vidaus darbo taisyklq vykdyme.
11. UZ darbo drausmes paZeidimus, netinkam4 funkcijq vykdyme laborantas atsako istatymq' 

nustat5rta tvarka.


