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Švenčionys

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“, 5, 15 ir 26 punktais, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministerijos teikimą (2020-09-22 raštas Nr. SR-4321), Lietuvos mokyklų vadovų

asociacijos teikimą (2020-11-09 raštas Nr. LMVA-48), Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus

Mindaugo gimnazijos teikimą (2020-11-26 raštas Nr. IS-169):

1. T v i r t i n u konkurso Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos

direktoriaus pareigoms eiti vykdymo komisijos sudėtį:

Ana Zingerienė, komisijos pirmininkė, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo

skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Nariai:

Gintaras Bakanas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir

regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnysis specialistas,

Alina Bura, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos pedagogų

atstovė,

Ingrida Masoit, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos mokinių

atstovė,

Rima Razmienė, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų

vadovų asociacijos Švenčionių skyriaus narė,

Anželika Terleckienė, laikinai vykdanti Švenčionėlių miesto kultūros centro

direktoriaus funkcijas, mokyklos socialinis partneris,

Dovilė Žižienė, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos tėvų

atstovė.

2. P a v e d u   komisijai organizuoti konkursą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Švenčionių rajono savivaldybės mero 2020 m.

lapkričio 18 d. potvarkį Nr. (2.1E) V1-118 „Dėl konkurso Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus

Mindaugo gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti vykdymo komisijos sudarymo“.

Šis potvarkis skelbiamas Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos

interneto svetainėje.

Savivaldybės mero pavaduotoja   Violeta Čepukova
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