
AKMENES RAJONO SPORTO CBNTRAS

MoKYToJU TARYBos posnoZro
PROTOKOLAS

2o2t-08-31 Nr. f
Naujoji Akmene

Posedis ivyko 2021 -08-31

PosedZio pirmininkas: Mantas Madius

PosedZio sekretorius: Diana Montviliene

Dalyvauja: Martynas Valters, Mantas Madius, Lorenas Vismantas, Diana Montviliene, Saulius Momkauskas,

Evaldas Radionovas, Edmundas Liaudanskas, Steponas Rink[nas.

DARBOTVARKE:

1. Del grupiq komplektavimo, mokyojq darbo kr[viq tvirtinimo.
2. Del finansines situacijos.
3. Del vasaros darbo rezultatq ir gairiq 2021m.
4. Del ugdymo plano, programq tvirtinimo.
5. Del mokytojo teikimo nominacijai neformaliojo Svietimo Metq mokltojas.
6. Del aprlpinimo sporto inventoriumi, jo tausojimo,
7. Einamieji klausimai.

SVARSTYTA: 1. Del grupiq komplektavimo, mokl.tojq darbo krflviq tvirtinimo. Klausimo prane5ejas

direktorius Mantas Madius.
Krlviai visiems aiSkts. Komplektavimas mokytojams i5lieka tas pats.. Aptarta del mokslo skirstymo i
pusmedius. Sporto centre turi blti patvirtinta tvarka del mokslo metq pusmediui. Informuota del sutarties

pasikeitimq su ugdytiniais. Bendru sutarimu mokytojq darbo krflviams prrtarta.

SVARSTYTA:2. Del finansines situacijos. Klausimo prane5ejas direktorius mantas Madius.

Aptarta del mokiniq ina5q uZ treniruotes. Mokestis uZ stalo teniso treniruotes yra didZiausias - 7,50 EUR,

nes stalo tenis4lankantys aukletiniai daZniausiai vyksta lvarLybas, susidaro didesni kaStai.

Finansine situacija istaigoje yra prastesne nei pernai - trflksta leSq. Savivaldybes administracija papildomo

Irnansavimo neskirs. Siflloma uL darbq poilsio dienomis, sekandi4 savaitE pasiimti poilsio dien4, nes

tjnansuoti uL darbq poilsio dien4, nera galimybiq. Tikslesnis sutarimas nukeliamas velesniam laikui, kai

bus aiSk[s sporto Sakq varZybq kalendoriai"

SVARSTYTA: 3. Del vasaros darbo rezultatq ir gairiq 2021 m. Klausimo prane5ejas direktorius Mantas

Madius.
Padekota treneriams uZ projektiniq veiklq igyvendinim4. Aptarti blsimi renginiai - begimas ,,Daukanto
takais", sportininkq metinis apdovanojimas gruodZio menesi, bendrieji moksleiviq testavimai, ivertinant
fizinius gebejimus.

SVARSTYTA: 4. Del ugdymo plano, programq tvirtinimo. Klausimo prane5ejas direktorius Mantas

Madius.
Pradinio rengimo ugdymo plane yra numatytos 42 savaites, meistri5kumo ugdymo ir tobulinimo grupes -
44 savaites. Mokslo metai prasideda nuo rugsejo 1 d. ir pagal sporto Sakq specifik4, metinis kalendorius

tgsiasi iki ugdymo metq pabaigos- rugpjfidio 3l d.



SVARTSTYTA: 5. Del mokyojo teikimo nominacijai neformaliojo Svietimo

orane5ejas direktorius Mantas Madius.

-3alsuota 
uZ mokytoj4 ,,Metq mokytojo" nominacijai teikti. Balsavimas vyko

mokytoj4 Loren4 Vismant4.

Metq mokytojas. Klausimo

vienbalsiai uZ stalo teniso

SVARTSTyTA: 6. Del aprflpinimo sporto inventoriumi, jo tausojimo. Klausimo prane5ejas direktorius Mantas

Madius.
Sprgsta del sporto inventoriaus poreikio kiekvienam mokytojui. Visi mokytojai individualiai pateiks savo

por.iti del inventoriaus iki rugsejo 15 d., iSdestant jiprioritetine tvarka (ko labiausiai reikia).

7. Einamieji klausimai.
Aptarti skolininkai, neapmokejg uZ treniruotes. Nutraukiama sutartis del TAMO dienyno pildymo. Aptarta del

naujo dienyno stat4sport blsimq mokymq ir pildymo.
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