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                                            KAUNO SPORTO MOKYKLOS „GAJA“  

 

                                                   PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. TRENERIO PAREIGYBĖ 

1. Pareigybės pavadinimas-Treneris. Grupė -Specialistai. 

2. Pareigybė priskiriama    A2   lygiui. 

3. Pareigybės paskirtis-  trenerio pareigybė reikalinga organizuoti vaikų užimtumą, vykdyti 

treniruočių procesą, ieškoti talentingų sportininkų, pritraukti vaikus, jaunimą į sporto šakas, 

taip skatinant ir laisvalaikio praleidimą. 

4. Pareigybės pavaldumas - Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 

mokyklos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui. 

 

            II.SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą (ar jam prilygintą) išsilavinimą arba 

nustatyta tvarka išduotą licenciją, suteikiančią teisę dirbti trenerio darbą; 

5.2. turi išmanyti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą, bei kt. teisės  

aktus reglamentuojančius sportinę veiklą. Vykdyti mokymo programų ir planų reikalavimus; 

5.3. mokėti  organizuoti  sporto šakos ir sporto mokyklos renginius; 

5.4. organizuoti veiklą, tenkinančią sportininkų saviraiškos ir saviugdos poreikius bei 

kultūrinius interesus; 

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word programa, naudotis elektroniniu paštu; 

5.6. mokėti naudotis naujausia literatūra,  gebėti pritaikyti ją  treniruočių procese; 

5.7. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus; 

5.8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti; 

5.9. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos     

         įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo     

         Mokslo ir Sporto ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir  

         kitais teisės aktais reglamentuojančiais Sporto mokymo įstaigų veiklą, Sporto mokyklos   

         nuostatais, direktoriaus įsakymais, vidaus darbo taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu 

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

6. Sporto mokyklos  trenerio  funkcijos yra šios: 

6.1. laiku ir tinkamai nustatyta tvarka sukomplektuoti sportines grupes; 

6.2. vykdyti sporto šakos programas, atsakyti už darbo rezultatus; 

6.4. vykdyti sportininkų testavimą, rezultatų ir krūvių apskaitą; 

6.5. pasiruošti treniruotėms, varžyboms ir turiningai jas organizuoti; 

6.6. mokyti  sportininkus darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, 

iniciatyvos ir reiklumo sau; 

6.7. tvarkyti savo  veiklos dokumentus. Dirbti dokumentų valdymo sistemoje (DVS); 

6.8. organizuoti ir teikti sportininkams mokslinę-metodinę, medicininę biologinę 

informacinę pagalbą; 

6.9. kaupti dalykines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti kvalifikaciją ir 

nustatyta tvarka atestuotis; 



6.10. analizuoti savo veiklą, vertinti rezultatus ir su jais supažindinti sportininkus, jų tėvus, 

kolegas, mokyklos vadovybę bei savivaldos institucijas; 

6.11. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito darbą, daryti 

treniruočių analizę; 

6.12. neleisti sportininkams neturintiems gydytojo leidimo lankyti pratybas, dalyvauti 

varžybose. Reguliuoti sportininkų darbo ir poilsio režimą; 

6.13. bendrauti su kiekvienu sportininku ir jo šeima; 

6.14. išdirbti visą tarifikuotų valandų skaičių; 

6.15. užtikrinti treniruočių proceso saugumą; 

6.16. kontroliuoti, kad laiku būtų sumokėti mokesčiai už sporto treniruotes; 

6.17. sporto stovyklų ir varžybų metu organizuoti veiklą tenkinančią sportininkų saviraiškos 

ir saviugdos poreikius bei kultūrinius interesus; 

6.18. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo 

pavedimus ir užduotis, atitinkančius Sporto mokyklos tikslus ir funkcijas; 

6.19.  be konkrečiai išvardintų pareigų vykdo ir kitus mokyklos direktoriaus nurodymus.  

 

 

 

Susipažinau  

_____________________________________ 
                      ( darbuotojo pareigos)  

_____________________________________ 
                      ( parašas)       

_____________________________________ 
                      ( darbuotojo  vardas, pavardė)  

_____________________________________ 
                       ( data)       
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