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Vadovaudamasis 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“,

15, 19 ir 26 punktais, bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos 2022 m. kovo 15 d. raštą Nr. SR-871 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo

įstaigų vadovų asociacijos Kaišiadorių skyriaus 2022 m. birželio 15 d. raštą Nr. S-83 ,,Dėl

kandidato į komisijos narius teikimo“, Kaišiadorių r. švietimo ir sporto paslaugų centro 2022 m.

gegužės 27 d. raštą Nr. SD-768 ,,Dėl komisijos nario teikimo“, Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,

Žvaigždutė“ 2022 m. balandžio 15 d. raštą Nr. V6-140 ,,Dėl komisijos narių teikimo“ :

1. S u d a r a u konkurso Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ direktoriaus

pareigoms eiti pretendentų vertinimo komisiją šios sudėties:

Rimutė Arlauskienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

sporto skyriaus vedėja, pirmininkė;

Ieva Barkauskienė, Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo

mokytoja;

Jūratė Filmanavičienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos

Kaišiadorių skyriaus narė;

Raimonda Ikasalaitė-Marcinkevičienė, Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ tarybos

 narė, tėvų atstovė;

Agnė Morkūnienė, Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ugdytinio mama, tėvų

atstovė;
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Asta Paliokaitė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo

kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji

specialistė;

Jurgita Jakaitė-Truskauskienė, Kaišiadorių r. švietimo ir sporto paslaugų centro Sportinio

ugdymo skyriaus vedėja, socialinių partnerių atstovė.

2. N u r o d a u konkurso Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ direktoriaus

pareigoms eiti pretendentų atrankos posėdį vykdyti 2022 m. liepos 8 d. 9 val. Kaišiadorių rajono

savivaldybės didžiojoje salėje tiesioginiu būdu.

Savivaldybės meras         Vytenis Tomkus

Parengė

Edita Navickienė

2022-06-21



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL KONKURSO KAIŠIADORIŲ

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽVAIGŽDUTĖ“

DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PRETENDENTŲ

VERTINIMO

KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-06-21 Nr. V16E-17

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vytenis Tomkus Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-06-21 14:49

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-06-21 14:49

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-08-20 16:27 - 2024-08-18 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220621.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-06-21)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-06-21 nuorašą suformavo Edita Navickienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




