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Gargždai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16

punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų

pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 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, 51, 15 ir 26 punktais bei

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. liepos 27 raštą

Nr. SR-3204 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms

eiti komisiją teikimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021 m. rugsėjo 17 d. raštą Nr. LMVA-50

„Dėl LMVA kandidato į švietimo įstaigos vadovo konkurso komisijos narius“, Klaipėdos rajono

savivaldybės Gargždų krašto muziejaus 2021 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. S (1.7)-102 „Dėl darbuotojo

delegavimo į komisiją“, Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos pirmininko

Dainiaus Puzino 2021 m. spalio 1 d. raštą, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. AV-2899 „Dėl Algirdo Petravičiaus delegavimo“:

1. S u d a r a u šios sudėties konkurso Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro

direktoriaus pareigoms eiti komisiją:

Algirdas Petravičius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto

skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas, konkurso organizatoriaus atstovas.

Nariai:

Lina Kantautienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo

kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji

specialistė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė;

Antanas Alčauskis – Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktorius,

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovas;

Sabina Vinciūnienė – Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų krašto muziejaus filialo

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus vadovė, Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio

centro socialinių partnerių atstovė;

Dainius Puzinas, Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinio tėvas, tėvų

atstovas;

Jūratė Stepanafienė – Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinio, kuriam

nėra sukakę 16 m., mama, mokinių atstovė;

Giedrė Neverauskaitė – Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių

vyr. mokytoja, pedagogų atstovė.

2. S k i r i u komisijos sekretore Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir

personalo skyriaus patarėją Jurgitą Virbauskienę.

3. P a v e d u:

3.1. Komisijai konkursą Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus

pareigoms eiti vykdyti 2021 m. spalio 25 d. nuo 9.00 val. nuotoliniu būdu.

Elektroninio dokumento nuorašas



3.2. Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojai

ugdymui, atliekančiai direktoriaus funkcijas, Ingai Baužienei Komisijos sudėtį viešai paskelbti įstaigos

interneto svetainėje http://slengiumokykla.lt.

Savivaldybės meras                                                                                                    Bronius Markauskas
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