
AKMENES RAJONO SPORTO CENTRAS

MoKYToJV TARYBoS posBoZro
PROTOKOLAS

2022-01-06 Nr. I
Naujoji Akrnene

Posedis ivyko 2022-01-06, Rarnuditl g. 5, NaujojiAkmene, 103 kab.

PosedZio pradZios laikas 09:00 val.

PosedZio pirmininkas: Mantas Madius

PosedZio sekretorius: Viktorija Guginyte

Dalyvauja: Martynas Valters, Mantas Madius, Lorenas Vismantas, Saulius Momkauskas, Evaldas
Radionovas, Edmundas Liaudanskas, Steponas Rinkiinas, Adomas Mika, Valdas Rubel, Viktorija
Guginyte.

DARBOTVARKE:
1. Del 2022 m. pedagogtl tarybos posedZiq darbo plano patvirtinimo.
2.DdlAkmenes rajono sporto centro organizuojamq sportinitl renginiq kalendoriaus2022

m. tvirtinimo.
3 Del Akmenes rajono sporto centro planuojamq projektq paraiSkq teikimo.
4. Einarnieji klausimai.
4. 1 Dienyno Stat4sport pildymas.
4.2 Grupitl s4ra5q pokydiq.
4.3 Atliktas anketavimas.

Prane5ej as direktorius Mantas Madius.
1. SVARSTYTA: Ddl pedagogt1tarybos2022 m. pos6diiq plano tvirtinimo.

Pirmininkas mokytojq tarybq supaZindino su parengtu pedagogq tarybos posedZiq 2022 m. plano
projektu. Planas yra nusistovejgs. Plane numatyti 6 posedZiai. Mokytojai sitile, kokius klausimr:s
dar nori aptarti ir juos turetumeme itraukti i pedagogtl tarybos posedZitl plan4.
NUTARTA: Balsuojant nutarta pritalti 2022;".mett1 pedagogq tarybos posedZiq planui. fsakyrno
tvarka Sis planas bus patvirtintas.

Prane5ej as direktorius Mantas Madius.
2. SVARSTYTA: Del Akmen0s rajono sporto centro organizuojamq sportiniq renginiq

kalendoriaus 2022 m. tvirtinimo.
Mokytojams buvo pateiktas 2022 m. renginiq kalendoriaus projektas. Kiekvienas mokytojas papilde
kalendoriq nurnatytais renginiais.

NUTARTA: Balsuojant vieningai pitarta pateiktam ir patikslintam 2022 metq sportiniq
renginiq vykdymo kalendoriui. fsakymo tvarka bus patvirtintas 2022 m. sportiniq renginiq
kalendorius.

Prane5ej as direktorius Mantas Madius.
3. APTARTA: DOI Akmen6s rajono sporto centro planuojamq proiektq parai5l<q

teikimo. Planuojama teikti paraiSk4. S. m, kovo menesi bus suteikta galiniybe.i4 pateikti.



4. Einamieii klausimai.
Prane5ej a direktoriaus pavaduotoj a Viktorij a Guginyte.

4.1 Dienyno pildymas, lankomumo Zymejimas dienyne turi buti suvestas savaitds begyje. Pasiulyta
kuo daugiau informacijos patalpinti el. dienyne (tvarkara5diar,varLybt4protokolai ir kt.). V.
Guginyte mokytojams primine, kad pasikeitus vaikq kiekiui grupeje, reikalinga kuo skubiau
sutvarkyti s4ra5us dienynuose.
4.2 I5braukiant aukletinius i5 s4ra5q yra reikalingas rnokytojq pra5ymas. Lygiai taip pat ir priimant
naujus moksleivius, Esant pokydiq grupes sudetyje , pateikti pakoreguotus grupitl s4raSus.
4.3 Aptartas atliktas anketavimas. Pasidalinta pastebejimais ir pasiulymais.
Prieita iSvados, kad vargina popierine anketine apklausa, tadiau ne visi tevai yra ra5tingi ir nevisi
gali uZpildyti ar-rketas internetu.
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