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PLAUKIMO INTRUKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Plaukimo instruktoriaus pareigybė, kodas- 342205, yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne
žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Plaukimo instruktoriaus pareigybė yra reikalinga organizuoti ir vykdyti fizinio aktyvumo veiklas
baseine.
4. Plaukimo instruktorių į darbą priima ir iš jo atleidžia, skiria jam darbo užmokestį Jonavos kūno
kultūros ir sporto centro ( toliau – Centras) direktorius.
5. Plaukimo instruktorius pavaldus Centro direktoriaus pavaduotojui sportui ir renginiams.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. studijuoti arba turėti sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį arba būti
baigusiam fizinio aktyvumo, sporto specialistų ir instruktorių mokymo programą.
6.2. turėti sveikatos tikrinimo, higienos įgūdžių, pirmos medicininės pagalbos pažymėjimus.
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus
teisės aktus, susijusius su jo atliekamu darbu, būti susipažinęs su savivaldybės ir įstaigos nuostatais ir
baseino naudojimosi taisyklėmis;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti programiniu „Microsoft Office“
paketu;

6.6. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus;
6.7. būti susipažinusiam su Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „ Baseinų visuomenės sveikatos
saugos reikalavimais“;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas turi vykdyti šias funkcijas:
7.1. sudaryti pratimų kompleksus, atsižvelgiant į Centro vykdomas programas;
7.2. organizuoti ir vykdyti fizinio aktyvumo veiklas baseine pagal sudarytus pratimų kompleksus;
7.3. vykdyti baseino lankytojų priežiūrą baseine;
7.4. supažindinti baseino lankytojus su saugaus elgesio baseine ir baseino taisyklėmis;
7.5. prieš vykdant veiklas, patikrinti įrangos, bei inventoriaus būklę ir įsitikinti, kad yra tinkama
naudoti;
7.6. teikti siūlymus dėl įrangos ar inventoriaus atnaujinimo;
7.7. suteikti pirmąją medicininę pagalbą skendimo atveju, kol atvyks greitoji pagalba. Nelaimės atveju,
nedelsiant gelbėti lankytoją, suteikti jam pirmąją medicininę ir kitokio pobūdžio pagalbą. Pasirūpinti,
kad nedelsiant būtų iškviesta greitoji medicininė pagalba, skambinant bendruoju pagalbos telefonu –
112 arba trumpuoju numeriu 033;
7.8. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio darbus .
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