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PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 

STALO TENISO TRENERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro stalo teniso treneris. Pareigybės grupė - 3. Specialistai. 

2. Pareigybės lygis – A2.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, pedagoginį išsilavinimą 

ar universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ir nustatyta tvarka išduotą licenciją, suteikiančią teisę dirbti trenerio darbą; 

3.2. žinoti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą, Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamus su kūno kultūra ir sportu susijusius 

teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimus, miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymus, lokalius Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro (toliau – 

Sporto centras) dokumentus ir gebėti juos taikyti praktikoje;  

3.3. gebėti perteikti stalo teniso sporto šakos žinias ugdytiniams (technika, taktika, teorija, fizinės 

savybės, mokomasis žaidimas); 

3.4. žinoti įstaigos darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, higienos reikalavimus;   

3.5. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 

3.6. žinoti raštvedybos taisyklių reikalavimus;  

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

3.8. gebėti planuoti sportinio ugdymo darbą, rengti mokomąsias programas;  

3.9. mokėti organizuoti sporto renginius;  

3.10. gebėti spręsti įvairias su  sportinio ugdymo ir auklėjimo darbu susijusias problemas;  

3.11. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 

lygiu; 

3.12. gebėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.  

  

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 



 

4.1. vadovaudamasis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus įsakymu „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“, 

Sporto centro sportinio ugdymo planu, sporto šakos ugdymo programomis: 

4.1.1. pagal patvirtintą tarifikaciją sudaro sportinio ugdymo grupes ir vykdo sporto pratybas pagal 

patvirtintą darbo grafiką;   

4.1.2. rengia sportinio ugdymo grupių metinius, mėnesinius planus, mokomąsias programas;  

4.1.3. dalyvauja varžybose ir jas vykdo; 

4.1.4. pagal galimybes organizuoja sportines sveikatingumo stovyklas. 

4.2. kontroliuoja ugdytinių sveikatos patikras;  

4.3. tvarko sportinio ugdymo grupių žurnalus, vykdo lankomumo apskaitą, privalo žurnalus turėti 

pratybų metu;    

4.4. ieško talentingų ugdytinių, Sporto centro, miesto ir Lietuvos rinktinių narius, siekia optimalių 

sportinių rezultatų; 

4.5. puoselėja ugdytinių demokratines, pilietines nuostatas, kultūrą;  

4.6. užtikrina ugdymo proceso kokybę, tęstinumą, stebi, analizuoja ir vertina ugdytinių veiklą ir 

ugdymo rezultatus, nešališkai vertina ugdytinių gebėjimus, pažangą, pasiekimus; 

4.7. vykdo dopingo, narkotinių medžiagų, alkoholio, rūkymo ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų 

prevenciją;  

4.8. organizuoja kontrolinių normatyvų laikymą; 

4.9. imasi priemonių pagalbai suteikti prieš ugdytinių smurtą, prievartą ar kitokio pobūdžio 

išnaudojimą, apie tai informuoja Sporto centro administraciją;  

4.10. bendrauja su ugdytinių tėvais (globėjais), mokymosi įstaiga; 

4.11. renka patvirtintą mokestį už ugdymą ir iki kito mėnesio 20 d. atsiskaito pagal nustatytą tvarką;  

4.12. kelia kvalifikaciją, teikia dokumentus trenerio kvalifikacinei kategorijai įgyti; 

4.13. dalyvauja Sporto centro administracijos vykdomuose susirinkimuose, informaciniuose 

pasitarimuose, pedagogų posėdžiuose; 

4.14. teikia informaciją visuomenei apie vykdomas ugdymo programas, skelbia pasiekimus, vykdo 

gerosios patirties sklaidą; 

4.15. pasirašytinai supažindina ugdytinius su saugaus elgesio taisyklėmis, veda instruktažus, užtikrina 

ugdytinių saugą treniruočių, varžybų ir stovyklų metu; 

4.16. laikosi bendrosios etikos normų, Etikos kodekso reikalavimų; 

4.17. vykdo naujų ugdytinių priėmimą pagal nustatytą tvarką, renka ir tvarko priėmimo dokumentus; 

4.18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo sportiniam 

ugdymui, sportinio ugdymo skyriaus vedėjos pavedimus ir užduotis, atitinkančias Sporto centro 

tikslus ir uždavinius.  

 
__________________________________ 


