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Širvintos

Vadovaudamasi Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias

mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių

švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“,

26 punktu, 

t v i r t i n u konkurso Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos

sudėtį: 

Komisijos pirmininkė – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Širvintų rajono savivaldybės

administracijos direktorė.

Nariai: Danutė Šapalienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus

vyriausioji specialistė,

IrenaSližauskienė,Lietuvosmokyklųvadovųasociacijosnarė,Širvintųpradinėsmokyklos

direktorė,

Daiva Taučiuvienė, Širvintų r. Gelvonų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,

Širvintų r. Gelvonų gimnazijos bendruomenės deleguota pedagogų atstovė,

Vita Frankauskienė, Širvintų r. Gelvonų gimnazijos bendruomenės deleguota tėvų

atstovė,

Snieguolė Frankauskaitė, Širvintų r. Gelvonų gimnazijos bendruomenės deleguota

mokinių atstovė,

Lionginas Juzėnas, Širvintų r. Gelvonų gimnazijos socialinių partnerių atstovas, Širvintų

rajono savivaldybės administracijos Gelvonų seniūnijos seniūnas.

Elektroninio dokumento nuorašas



Komisijos sekretorė – Gitana Buteikienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė                     Živilė Pinskuvienė

Parengė                                                                                                              SUDERINTA:

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja          Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
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SUDERINTA:

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 Vaida Šeipūnė
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