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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“, 19 ir 26 punktais:

1. T v i r t i n u  konkurso Šalčininkų specialiosios mokyklos  direktoriaus pareigoms
eiti atrankos komisiją:

Komisijos pirmininkas – Regina  Markevič,  Šalčininkų  rajono  savivaldybės
administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

Nariai:

Komisijos sekretorė –

Helena  Bocevič,  Šalčininkų  specialiosios  mokyklos  tėvų
atstovė;
Janina  Cyronok,  Šalčininkų  specialiosios  mokyklos  tėvų
atstovė;
Valentina  Kraunaitienė,  Šalčininkų  specialiosios  mokyklos
vyriausioji socialinė pedagogė  (pedagogų atstovė);
Inga  Marciševska,  Šalčininkų  r.  ,,Santarvės“  gimnazijos
direktorė (Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovė); 
Elena  Stanienė,  Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos
Švietimo  kokybės  ir  regioninės  politikos  departamento
Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė;
Sniežana  Voitukovič,  Šalčininkų  rajono  savivaldybės
padagoginės  psichologinės  tarnybos  vyriausiji  specialistė
(socialinių partnerių atstovas);
Veronika  Žemoitinienė,  Šalčininkų  rajono  savivaldybės
administracijos  Juridinio  ir  personalo  skyriaus  vyriausioji
specialistė.

                    2.  N u s t a t a u konkursą Šalčininkų specialiosios mokyklos  direktoriaus pareigoms 
eiti vykdyti 2021 m. kovo  30 d.



Savivaldybės administracijos direktorius Josif Rybak

Henrik Danulevič, Švietimo ir sporto skyrius, tel.: 838030197, el. paštas:
henrik.danulevic@salcininkai.lt
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