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1. T v i r t i n u Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo turinio

atnaujinimo komandos sudėtį: 

Komandos koordinatorė - Marija Kabelkienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė, atsakinga už bendradarbiavimą su NŠA, koordinuojanti pasirengimą dirbti

pagal atnaujintas BUP Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Nariai:

Evaldas Ulevičius, Kalvarijos gimnazijos direktorius, atsakingas už gimnazijos išteklių ir

galimybių analizę bei strateginių susitarimų parengimą darbui su atnaujintomis BP;

Rosita Stanevičienė, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už

mokytojų pasiruošimą tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, reikalingas darbui su

atnaujintomis BP, informacijos apie pasirengimo vyksmo teikimą direktoriui;

Vida Šalčiuvienė, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktorė, atsakinga už gimnazijos

išteklių ir galimybių analizę bei strateginių susitarimų parengimą darbui su atnaujintomis BP;

Eglė Daunoravičienė, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

ugdymui, atsakinga gimnazijos mokytojų pasiruošimą tobulinti dalykines ir profesines

kompetencijas, reikalingas darbui su atnaujintomis BP, už sprendimus, susitarimus su mokyklos

bendruomene, įgyvendinant atnaujintą UT pamokose;

Sonata Čibirkienė, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktorė, atsakinga už

mokyklos išteklių ir galimybių analizę, strateginius susitarimus darbui su atnaujintomis BP;

Janina Šačikauskienė, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktoriaus

pavaduotoja ugdymui, atsakinga už mokytojų pasiruošimą tobulinti dalykines ir profesines

kompetencijas, sprendimus, susitarimus su mokyklos bendruomene, įgyvendinant atnaujintą UT

pamokose;

Ramunė Staniševskė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktorė, atsakinga už

mokyklos išteklių ir galimybių analizę bei strateginių susitarimų parengimą darbui su atnaujintomis

BP;

Gerda Palšienė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos pavaduotoja, atsakinga

mokytojų pasiruošimą tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, reikalingas darbui su

atnaujintomis BP, už sprendimus, susitarimus su mokyklos bendruomene, įgyvendinant atnaujintą

UT pamokose.

Elektroninio dokumento nuorašas



2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. D-547 (2.12 E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėties tvirtinimo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius Gintaras Bujauskas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

Marija Kabelkienė

2022-10-04



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kalvarijos savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų

ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėties tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-05 Nr. D-548 (2.12 E)

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 Gintaras Bujauskas Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-05 13:29

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-06 00:01

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-29 11:26 - 2027-04-28 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolita Rukienė Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-05 14:23

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-05 14:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-11 08:19 - 2023-01-11 08:19

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.20220927.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-10-06)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-10-06 nuorašą suformavo Marija Kabelkienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




