VARĖNOS SPORTO CENTRO TRENERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Privalo turėti aukštąjį universitetinį kūno kultūros pedagogo išsilavinimą arba nustatyta
tvarka išduotą licenciją, suteikiančią teisę dirbti trenerio darbą.
2. Varėnos sporto centro trenerį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Varėnos sporto centro
direktorius.
3. Treneris tiesiogiai pavaldus Varėnos sporto centro direktoriui ir direktoriaus
pavaduotojui sportinei veiklai.
4. Turi žinoti Vyriausybės nutarimus, susijusius su sportine veikla, būti susipažinęs su
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento leidžiamais įsakymais.
5. Turi sugebėti įgytas žinias pritaikyti praktikoje, žinoti pagrindinius bendravimo ir
bendradarbiavimo principus kolektyve bei etikos normas.
6. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu pagal bazinius kompiuterinio
raštingumo reikalavimus.
7. Turi mokėti organizuoti sporto renginius.
10. Žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir vidaus darbo tvarkos taisyklių
reikalavimus. Būti susipažinusiam su Varėnos sporto centro nuostatais bei šiuo pareigybės
aprašymu.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
11. Organizuoti darbą vadovaujantis Varėnos sporto centro nuostatais, sporto šakos
mokymo programomis, laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių ir saugos darbe reikalavimų.
12. Vykdyti mokymo programas ir planų reikalavimus, ruoštis treniruotėms, planuoti
ugdymo turinį.
13. Skatinti sportininkus tobulėti, nešališkai vertinti ugdytinių pasiekimus.
14. Reikalauti, kad naujai priimami į grupes ugdytiniai pateiktų prašymą, tėvų sutikimą.
15. Rengti treniruočių, mokomojo sportinio darbo planus ir pateikti juos iki spalio 1 d.
16. Sistemingai atlikti sporto šakų specifiką atitinkantį ugdytinių testavimą.
17. Pasirašytinai supažindinti mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis, vesti saugaus
elgesio instruktažus, užtikrinti mokinių saugumą treniruočių, varžybų ir stovyklų metu.

18. Padėti ugdytiniams spręsti iškylančias psichologines, bendravimo, treniravimosi ir
kitas problemas.
19. Užtikrinti ugdytinių saugumą, geros kokybės ugdymą, pagal ugdytinių siekius ir
galimybes individualizuoti bei diferencijuoti ugdymo turinį.
20. Domėtis ir rūpintis sportininkų sveikata, padėti jiems reguliuoti mokymosi ir poilsio
režimą.
21. Formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius.
22. Neleisti sportininkams, kurie nėra pateikę sveikatos pažymos Nr.F 068/a.
lankyti užsiėmimų.
23. Drausti ugdytiniams vartoti draudžiamus medikamentus, alkoholį ir kitas narkotines
bei psichotropines medžiagas.
24. Sporto stovyklų ir varžybų metu organizuoti veiklą, tenkinančią ugdytinių
saviraiškos ir saviugdos poreikius bei kultūrinius interesus. Tvarkingai pildyti dokumentus ir laiku
pateikti informaciją.
25. Užtikrinti mokomųjų grupių sistemingą dalyvavimą įvairaus rango varžybose.
Lydėti ugdytinius į išvykstamąsias varžybas, būti atsakingu už jų sveikatą, drausmę bei saugumą
kelionės bei varžybų metu.
26. Analizuoti savo veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti ugdytinius,
jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas ir Sporto centro vadovą.
27. Pagal kompetenciją teisėjauti Sporto centro organizuojamose sporto šventėse,
varžybose, turnyruose, pirmenybėse.
28. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu informuoti juos apie ugdytinio treniruočių
lankomumą.
29. Laikytis Varėnos sporto centro nuostatų ir darbo tvarkos taisyklių.
30. Mokomojo sportinio darbo planavimo apskaitos žurnale vykdyti ugdytinių
lankomumo apskaitą.
31. Turi nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. Seminarų ir kvalifikacijos pažymėjimus
pristatyti Varėnos sporto centro specialistei personalui ir raštvedybai.
32. Dalyvauti planuojant Varėnos sporto centro sportinę veiklą.
33. Pateikti kitą dieną po varžybų arba pirmadienį (darbo dieną) pagalvoti.
direktoriaus pavaduotojui sportinei veiklai praėjusių varžybų ataskaitą.
34. Sporto centro direktoriaus pavaduotojui sportinei veiklai pateikti varžybų, kuriose
ketinama dalyvauti, kalendorių.
35. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iš kito.
36. Tinkamai naudotis išduotu inventoriumi.

37. Vykdyti kitus direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo sportinei veiklai pavedimus
ir užduotis, atitinkančius Varėnos sporto centro tikslus ir funkcijas.

