Zakres obowiązków Trenera ośrodka grupy gimnazjalnej
w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego!
Zakres obowiązków
W zakresie szkolenia ośrodka grupy gimnazjalnej:
1. Prowadzenie pozalekcyjnych systematycznych zajęć sportowych zgodnie ze złożonym
harmonogramem zajęć i we wskazanych miejscach z minimum 12 uczestnikami zajęć
z klas gimnazjalnych I-III w wymiarze 3 razy w tygodniu po 90 minut lub 4 razy
w tygodniu po 60 minut.
2. Na pierwszych zajęciach zapoznanie uczestników z regulaminem uczestnictwa
w programie „Lekkoatletyka dla każdego” [przekazanie dokumentu do Koordynatora OLA
lub Trenera głównego OLA).
3. Bieżące prowadzenie dziennika elektronicznego na stronie LDK (uzupełnienie tematyki
oraz obecności uczestników w dniu realizacji zajęć).
4. Informowanie o wszelkich zmianach dotyczących realizacji programu Koordynatora OLA
lub Trenera głównego OLA w dniu ich wystąpienia (m.in. zmiana harmonogramu i jego
składowych, zwolnienie lekarskie itp.).
5. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć zgoda do zastępstwa udzielana jest
każdorazowo przez Koordynatora OLA lub Trenera głównego OLA. Uprawnioną osobą do
prowadzenia zajęć w zastępstwie opiekuna grupy jest tylko i wyłącznie zatrudniony
w programie prowadzący zajęcia (zgodnie ze złożoną listą do PZLA).
6. Zawarcie porozumienia z lokalnym klubem sportowym i trenerem współpracującym
w zakresie przekazania zawodników do dalszego szkolenia w wyższej kategorii wiekowej.
7. Składanie okresowych sprawozdań do Koordynatora OLA lub Trenera głównego
z realizacji programu w terminach wskazanych przez zespół główny LDK! w zakresie
podlegających grup szkoleniowych. Sprawozdanie merytoryczne winno zawierać
podsumowanie
sportowej
i organizacyjnej
sfery
funkcjonowania
grupy
z wyszczególnieniem wyników sportowych oraz listą przekazania uczniów do szkolenia
klubowego.
8. Posiadanie wymaganej dokumentacji programowej [deklaracje, oświadczenia – zgody
rodziców, aktualne karty zdrowia/ zaświadczenia o zdolności do uprawiania sportu itp.].
9. Rejestracja zawodników w bazie PZLA z przynależnością klubową zgodnie z zawartym
porozumieniem – każdy uczestnik zajęć do 30 dni od rozpoczęcia zajęć winien posiadać
licencję zawodniczą uprawniającą do udziału w zawodach sportowych PZLA.
10. Prowadzenie bieżącej analizy i monitoringu zajęć sportowych.
11. Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej w grupie szkoleniowej.
12. Współpraca z Koordynatorem OLA lub Trenerem głównym OLA, innymi trenerami oraz
nauczycielami.
13. Udział w zawodach zgodnie z kalendarzem LDK oraz kalendarzem WZLA.
14. Udział w wydarzeniach promocyjnych i akcjach szkoleniowych (zgodnie z planowaniem).

15. Bieżąca współpraca z WZLA, lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi.
16. Przygotowanie materiałów informacyjnych i komunikatów dotyczących zadań
szkoleniowych projektu.
17. Przekazywanie Koordynatorowi OLA lub Trenerowi głównemu OLA informacji, newsów
i zdjęć na stronę internetową programu, FB i mediów lokalnych (zgodnie
z harmonogramem wydarzeń).
18. Udział w szkoleniach i konferencjach szkoleniowo-organizacyjnych.
19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Koordynatora OLA lub Trenera głównego
OLA związanych z realizacją programu.
20. Trener ośrodka grup gimnazjalnych podlega bezpośrednio Koordynatorowi OLA lub
Trenerowi głównemu OLA.

…...…….………………………………………
miejscowość, data

…...…….………………………………………
czytelny podpis prowadzącego zajęcia

