
INFOTEHNOLOOGI AMETIJUHEND 

1. ASEND STRUKTUURIS IT talitus 

1.1. VAHETU JUHT Direktor 

1.2. ALLUVAD Ei ole 

1.3. ASENDAJA Infotehnoloog 

1.4. ASENDAB Infotehnoloog 

2. AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK Sillamäe Kannuka kooli arvutipargi teenindamine  

 

3. ISESEISEV VASTUTUS SOOVITUD TULEMUS 

3.1. Arvutitehnika töökorras hoidmine Sillamäe Kannuka kooli arvutitehnika on töökorras 

3.2. Pedagoogide, personali ja 
õppeklasside arvutite hooldus,  

teenindamine ja remont 

Sillamäe Kannuka kooli arvutid on hooldatud,  

teenindatud ja töökorras 

3.3. Arvutite paigaldus, 
ümberpaigaldus, seadistamine, teostab 
kooli arvutipargi viirusevastast kaitset 

Riistvara on installeeritud ja korras ning 

kasutatud sihipäraselt. Kooli arvutipark on 
viirusevastast kaitsetud  

3.4. Operatsioonisüsteemide ja  

rakendustarkvara paigaldamine ja 
seadistamine 

Arvutiklassides ja töötajatel olev tarkvara on  

paigaldatud ja seadistatud ning töökorras 

3.5. Arvutitele lisaseadmete  

paigaldamine 

Lisaseadmeid kasutatakse sihipäraselt 

3.6. Infotehnoloogiavahendite arvestuse 
pidamine 

Infotehnoloogiavahendite arvestus on vastavalt 

inventarinimekirjadele korras 

3.7. Tehnilise toe osutamine arvutivõrgus 
kasutajatele. Toestab koolitegevusega 
seotud programmid (asjaajamine, 
raamatukogu jne) 

Arvutivõrgu kasutajad on nõustatud 

3.8. Koht- ja võrguprinterite  

paigaldamine ja häälestamine 

Printerid ja paljundusmasinad on häälestatud ja 
töökorras 

3.9. Erialaste teadmiste pidev  

täiendamine 

Koolitusvajadused on välja selgitatud ja vastavad 
ettepanekud on tehtudvastavalt vajadustele ning 
õigeaegselt 

3.10. Pedagoogide varustamine 
praktiliste tööde läbiviimiseks vajaliku 
riist- ja tarkvaraga (olemasolul) 

Praktiliste tööde läbiviimiseks pedagoogid on  

varustatud vajaliku riist- ja tarkvaraga 

3.11. IT süsteemis uute lahenduste 
elluviimisel osalemine. Teostab uute 
arvutiprogrammide otsingut 

Uued lahendused on elluviidud määratud  

Tähtaegadeks 

Internetivõrgu haldamine HARNOga koostöös 



3.12. Kooli tarkvara litsentside 
järelevalve ja arvestuse pidamine. 

On olemas andmebaas tarkvara litsentside ja  

kasutuse kohta. 

3.13. Kooli töötajatele nende tööks 
vajaliku tarkvara, dokumentatsiooni 
ning juhendmaterjalide edastamine 

Kooli töötajatele on tagatud vajalik  

tarkvara, dokumentatsioon ning juhendmaterjalid 

Arvutitarkvara ja taristu uuendamisega seotud 
HARNO projektides osalemine 

3.14. Kooli esindamine asutuse sisestes 
ja asutuse välistes infotehnoloogiat 
puudutavates küsimustes 

Kool on esindatud infotehnoloogia küsimustes nii 
asutuse sees kui ka väljaspool 

3.15. E-õpe ja elektroonilised 
õppematerjalid  

Pedagoogide aitamine e-õppes ja elektrooniliste 
õppemaejalide tellimisel. Arvutite väljastamine ja 
järelevalve distantsõppe ajal. 

3.16. Kaasabi kooliürituste 
korraldamisel ja läbiviimisel  

Kooliürituste ajal arvuti/heli- ja videotehnika 
teenindamine 

 

4. KOOSKÕLASTATUD TEGEVUS 

- direktoriga 

- osakonnajuhtidega 

IT vahendite hoolduse tellimine või seadmete ostmise 
vajadus kooskõlastatud direktoriga. 

 

5. KOOSTÖÖ 

- õpetajatega Vajaliku riist- ja tarkvaraga varustamine õigeaegselt. 

Info liikumine toimub õigeaegselt. 

 

6. ETTEPANEKUD JA INFORMATSIOON 

Juhtkonnale ja õppenõukogule 

kooli õppeprotsessi ja töökorralduse 
parandamiseks ning kaastöötajate 
tunnustamiseks ja karistamiseks. 

Eelanalüüsitud, põhjendatud ning rakendatavad 
ettepanekud 

Majandusjuhatajale kontoritarvete 
sisseostuks. 

Õigeaegne info tagab ladusa töökorralduse. 

 

7. ÕIGUSED ÕIGUSTE PIIRID 

Saada töötajatelt oma tööks vajalikke 
andmeid. 

Saada tööülesannete täitmiseks 
vajalikku kontoritehnikat 

Oma töövaldkonna piires 

Saada ametialaselt vajalikku 
täiendkoolitust 

Vastavalt kinnitatud eelarvele 

 



8. KOMPETENTSID 

8.1. Haridus 

IT alane kõrgharidus. 

Pidev ametialane enesetäiendamine. 

8.2. Töökogemus 

Erialane või sarnases valdkonnas. 

8.3. Oskused 

Keeleoskus: eesti keel – vähemalt B2-tasemel, inglise keele oskus suhtlustasandil 

Muud oskused: meeskonnatöö oskus, suhtlemisoskus 

8.4. Isiksuseomadused 

Ausus, kohusetunne, täpsus, vastutustunne, korrektsus, algatusvõime ja loovus 

 

9. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele, kuid mitte sagedamini kui kord 
aastas. 

Infotehnoloog: 

Kuupäev .........................................  Allkiri .............................................  


