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Priedas Nr.1
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
A 2 -pareigybės lygis

Direktorius

Ugdymo grupių komplektavimas
pagal Kūno kultūros ir sporto
departamento rekomendacijų ir
VFM nuostatų ir ugdymo planų
reikalavimus; Ugdymo sportinio
darbo planavimas, apskaita,
kontrolė. Prižiūri, kad planai
atitiktų sporto šakos ugdymo
programas;Sporto pratybų
tvarkaraščių sudarymas ir
vykdymo kontrolė

A2 -pareigybės lygis
Organizuoja sporto
mokymo įstaigos
darbą,
Specialistas (1)

Darbas su „Paskatos“
sistema, darbuotojų
darbo laiko apskaita
sistemoje;
Dalyvavimas
organizuojant
turnyrus, varžybas;

Specialistai (2)

A2-pareigybių lygis
Sportinio ugdymo programų ,
strateginius planių, rengimas
.Administruoja pedagogų ir
mokinių registrus; ir kitus
registrus. Rengia statistines
ataskaitas;Trenerių kvalifikacinių
kategorijų rengimas, pateikimas,
apskaita; Mokyklos internetinio
puslapio
administravimas..Projektų
,pogramų rengimas ir ataskaitos

Valytoja

A2- pareigybės lygis

Dokumentų
tvarkymas,
įforminimas;registruot
i siunčiamus ir
gaunamus raštus;
Sisteminti gaunamą
informaciją,
dokumentus, ją
perduoti vykdytojams;
Sportinių rezultatų
apskaita ir analizė

Darbininkas
D- pareigybės lygis
Futbolo aikštelės
paruošimas treniruotėms
ir varžyboms;
Tvarkos palaikymas
aikštelėje (nuvalo
granules, šiukšles, sniegą
ir t.t.) sutvarkant aplinką,
palaikant švarą aikštelės
teritorijoje;
Futbolo įrangos,
inventoriaus, spec.
priemonių, aikšelės
remontas

A2- pareigybės lygis

Treneriai (22)

Pagal patvirtintą tarifikaciją pilnai
sukomlektuoja grupes ir vykdo
sporto užsiėmimus mokymo
grupei arba individualiam
sportininkui pagal grupinį arba
individualų treniruotės mokymo
planą, sudaro treniruotės
tvarkaraštį, ruošia teikimus
sportininkų meistriškumo
pakopoms (rodikliams)

Vairuotojas
Sveikatos
priežiūros
specialistė

B-pareigybės lygis
Stebėti mokyklos
sporto varžybas ir
reikalui esant
suteikti medicinos
pagalbą, derinti
sporto varžybose
dalyvaujančių
mokinių sąrašą,
atsižvelgiant į jų
sveikatos būklę

C- pareigybės lygis
Laiku ir saugiai
nuvežti ir parvežti
mokinius į paskirties
vietą;
Nuolat prižiūrėti
autobuso techninę
būklę ir jo
komplektiškumą,
laiku šalinti gedimus,
turinčius įtakos eismo
saugumui,
suprantamai ir laiku
pildyti kelionės
dokumentus, tausoti
patikėtą turtą,
efektyviai naudoti
eksploatacijai skirtas
lėšas

D pareigybės lygis
Valyti jam priskirtus
plotus ir patalpas
,laikantis jų tvarkymo
eiliškumo ir
nuoseklumo,esant
reikalui atlikti kitus, jo
kvalifikaciją atitinkančius
darbus, direktoriaus
pavedimu

