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KAUNO KREPŠINIO MOKYKLOS „ŽALGIRIS“ TRENERIO 
 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

                                                                    I SKYRIUS 

                                                               BENDROJI DALIS 

1. Treneris – II grupė. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybė skirta per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, 

sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis 

priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai įvairiuose pasaulio ir 

Europos čempionatuose, kituose tarptautiniuose renginiuose. 

4. Trenerio pareigybė yra laikytina pedagogine pareigybe. 

5. Treneris pavaldus Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“  direktoriui.  

                                                             II S K Y R I U S  

   SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

1. Treneris turi turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba  nustatyta tvarka išduotą licenciją,  suteikiančią 
teisę dirbti trenerio darbą. 

2. Treneris privalo  vadovautis  LR  įsakymais, aukščiau  stovinčių  organizacijų (steigėjo - Kauno miesto 
savivaldybės, Kauno Sporto  skyriaus,  Kūno  kultūros  ir  sporto  departamento  prie  LRV) įsakymais,  
įstaigos  vadovo  įsakymais.   

3. Vadovautis  mokyklos nuostatais, vidaus  darbo  tvarkos  taisyklėmis,  darbų  saugos  instrukcijomis  ir  
šiais  pareiginiais  nuostatais. 

4. Tobulinti  savo  profesinį  meistriškumą. 

5. Būti pareigingam, mandagiam tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis 

                                                              
                                                          III SKYRIUS 

                     ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIO  DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

1. Tinkamai organizuoti mokomųjų treniruočių vykdymą. 
2. Laiku ir tinkamai nustatyta tvarka sukomplektuoti mokomąsias grupes.   
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3. Vykdant  mokymo  programas,  planines  užduotis,  parengti  tikslinius  grupinius  arba  individualius  
treniruočių  planus ir juos praktiškai  įgyvendinti. 

4. Vykdyti moksleivių testavimą, rezultatų apskaitą. 
5.  Pasiruošti treniruotėms, varžyboms ir turiningai jas organizuoti. 
6.  Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus.  
7. Kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį,  tobulinti   kvalifikaciją ir 

nustatyta tvarka atestuotis. 
8. Užtikrinti  sportininkams  reikiamo  lygio  sporto  varžybų  skaičių.  Analizuoti  varžybų  veiklą. 
9. Treneris  turi  išmanyti – sporto  pedagogiką,  biologiją,  biomechaniką,  sporto  psichologiją,  mitybą,  

mediciną. 
10. Treneris turi  mokėti: 

a. Atrinkti  perspektyvius  sportininkus,  pastebėti  ir  išryškinti  kiekvieno  savo  auklėtinio  
teigiamas  ir  neigiamas  charakterio  savybes. 

b. Rengiant  didelio  meistriškumo  sportininkams,  grupėms  treniruotes,  parinkti  tinkamus  
darbo  metodus,  taikyti  tokius  pratimus  ir  krūvius,  kurių  parametrai  būtų  didesni  už  
programuojamus  varžybų  pratimus  ir krūvius. 

c. Sudaryti  gerą  psichologinį  bei  socialinį klimatą,  skatinti  gerus  santykius  komandoje,  
stengti  būti  patarėju  visais  su  sportu  susijusiais  klausimais. 

d. Suprantamai ir  greitai  išaiškinti  užduoties  esmę,  įtikinti  jos  teisingumu  ir  būtinumu. 
11. Analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti moksleivius, jų 

tėvus, kolegas, mokyklos vadovybę bei savivaldos institucijas. 
12. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito darbą. 
13. Neleisti sportininkams, neturintiems  gydytojo leidimo, lankyti treniruočių, dalyvauti varžybose, 

reguliuoti jų treniruočių bei poilsio režimą. 
14. Išdirbti visą tarifikuotų valandų krūvį. 
15. Drausti sportininkams ir neskatinti vartoti draudžiamų medikamentų ir preparatų (dopingo), gerinančių 

sporto rezultatus. 
16. Reikalauti, kad sportininkai tinkamai naudotų ir saugotų sporto bazę bei inventorių. 

IV SKYRIUS  

                     ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIO  DARBUOTOJO  TEISĖS 

1. Turėti tinkamas ir saugias darbo sąlygas. 
2. Tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka ir gauti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 
3. Burtis į savišvietos, kultūros grupes, dalykines ir metodines sekcijas, visuomenines ir profesines 

organizacijas, būrelius ir susivienijimus, kurių veikla neprieštarauja LR  įstatymams. 
4. Dalyvauti mokyklos savivaldoje. 
5. Susipažinti su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, administracijos ir savivaldos organų 

nutarimais bei susirinkimų protokolais. 
6. Dalyvauti sporto šakų federacijų veikloje ir teikti siūlymus jų veiklos klausimais. 
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 V SKYRIUS 

                                                  TRENERIO ATSAKOMYBĖ 

1.  Atsako  už  sporto mokymo rezultatus. 
2.  Atsako  už Ugdymo programų vykdymą ir darbo rezultatus. 
3. Atsako  už  sportininkų saugumą ir gyvybę per mokomąsias pratybas ir mokyklos  organizuojamus 

renginius, per keliones į sporto varžybas. 
4.  Atsako  už jam patikėtas materialines vertybes. 

Susipažinau: 

______________________ 
           (parašas) 

_______________________ 
       (Vardas, pavardė) 

______________________ 
              (Data) 


