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ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO “DELFINAS“  

SPORTO INSTRUKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Pareigybės pavadinimas –  Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ (toliau – Plaukimo centras) 

sporto instruktorius (342202) 

2. Pareigybės grupė –  III. 

3. Pareigybės lygis – A2. 

4. Pareigybės paskirtis – sporto instruktoriaus pareigybė reikalinga dalyvauti sportininkų 

rengimo ir visuomenės sveikatinimo procese. 

5. Pareigybės pavaldumas – sporto instruktorius pavaldus direktoriaus pavaduotojai ugdymui.   

Sporto instruktorių skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro 

rašytinę darbo sutartį Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ direktorius. 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 6. Sporto instruktorius turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą; 

      6.2. žinoti sporto įstaigos bendruosius nuostatus; 

      6.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba; 

      6.4. gebėti dirbti kolektyve, būti atsakingu ir pareigingu, gebėti kultūringai ir mandagiai 

bendrauti su Plaukimo centro darbuotojais, treneriais, sportininkais. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Sporto instruktorius vykdo šias funkcijas: 

    7.1. nustato Plaukimo centro sportininkų fizinio pasiruošimo privalumus ir trūkumus; 

    7.2. stebi, analizuoja, vertina sportininkų fizinį pasirengimą; 

    7.3. planuoja, rengia ir vykdo mankštas sportininkams sporto salėje, vandenyje; 

    7.4. rengia ir vykdo kūno rengybos programas sportininkams; 

    7.5. kontroliuoja sportininkų treniruočių (mankštų) krūvį;  

    7.6. motyvuoja sportininkus ir padeda jiems ruoštis varžyboms;  

    7.7. prižiūri priemones, inventorių naudojamą mankštų metu; 

    7.8. dirba tik su techniškai tvarkingu inventoriumi, po darbo susitvarko darbo vietą; 

    7.9. laikosi vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų; 

    7.10. varžybų metu yra atsakingas už pirmosios pagalbos teikimą; 

    7.11. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus 

ir užduotis, atitinkančius Plaukimo centro tikslus ir funkcijas. 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Sporto instruktorius yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą šiame apraše ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 



    8.1. už tai, kad pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai; 

    8.2. už Plaukimo centro direktoriaus nurodymų vykdymą; 

    8.3. už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą; 

    8.4. už pateiktos informacijos teisingumą. 
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