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SUDARYMO
Nr.
Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16
punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 12 dalimis, 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“, 19, 26 punktais, atsižvelgdamas į
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. vasario 19 d. raštą Nr. SR-675
„Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją
teikimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus 2021 m. sausio 19 d. raštą „Dėl
atstovų į konkurso komisijas“, Šiaulių „Dermės“ mokyklos 2021 m. sausio 27 d. raštą Nr. V14-38 ir
2021 m. vasario 17 d. raštą Nr. V14-54 „Dėl atstovų į konkurso komisiją pateikimo“, bei Šiaulių
„Spindulio“ ugdymo centro 2021 m. vasario 9 d. raštą Nr. SE-15 „Dėl atstovo į konkurso komisiją“:
1. T v i r t i n u Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus atrankos komisiją:
pirmininkė – Edita Minkuvienė, Švietimo skyriaus vedėja, konkurso organizatoriaus atstovė;
nariai:
Laima Pastoraitė, Šiaulių „Dermės“ mokyklos pedagogų atstovė;
Aldona Borgerdt, Šiaulių „Dermės“ mokyklos tėvų atstovė;
Remvidas Ramonas, Šiaulių „Dermės“ mokyklos tėvų atstovas, atstovaujantis mokinius;
Eglė Jankauskienė, Šiaulių „Dermės“ mokyklos socialinio partnerio Šiaulių „Spindulio“
ugdymo centro atstovė;
Lijana Giedraitienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovė;
Jurga Zacharkienė, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė.
2. N u r o d a u 2021 m. balandžio 22 d. konkurso atranką vykdyti nuotoliniu būdu.
3. N u s t a t a u pretendentų vertinimo vietą – Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios
g. 62, Šiauliai.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jo įteikimo dienos
paduodant skundą Darbo ginčų komisijai adresu: Dvaro g. 50, 76346 Šiauliai; ne vėliau kaip per vieną
mėnesį nuo jo įteikimo dienos paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių
apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet
kuriuose šio teismo rūmuose.
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