
 
 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO 

 

2023 m. sausio 9 d.  Nr. V-5 

Šiauliai 

 

 Vadovaujamasi Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos 

aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-

457 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16 redakcija).  

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų 

bendruoju planu. Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų 

aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-

436. Priėmimo į Šiaulių Didždvario gimnazijos Tarptautinio bakalaureato diplomo programos 

(toliau – TB DP) klases tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo mokytis 

pagal tarptautinę vidurinio ugdymo programą tvarką, priėmimo į Didždvario gimnaziją įforminimą, 

informavimą apie mokinių priėmimą, priėmimo į Didždvario gimnaziją priežiūrą ir atsakomybę.    

 1. S u d a r a u  darbo grupę 2023-2024 m. m. sukomplektuoti I-IV ir TB DP klases: 

 1.1. I-IV kl. komplektavimo grupės vadovas – Daiva Trijonienė, neformaliojo ugdymo 

ir pagalbos skyriaus vedėja. 

 1.2. Tarptautinio bakalaureato klasių  komplektavimo grupės vadovas – Rima 

Tamošiūnienė, TB DP koordinatorė. 

                       1.3. už elektroninės prašymų registravimo sistemos (toliau E-sistema) duomenų 

tvarkymą  – Kristina Rimkuvienė, skyriaus, susijusiu su ugdymu, vedėja. 

 1.3. Nariai: 

 Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Audronė Saldauskienė, kalbų ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja; 

Danguolė Kukla, klasių kuratorė; 

Jurgita Dembinskienė, klasių kuratorė;  

Jomantė Slavinskaitė, klasių kuratorė; 

Oksana Lukšaitė, klasių kuratorė; 

Laura Gerulė, socialinė pedagogė; 

Rima Ernestienė, matematikos mokytoja; 

Alla Chvostova, anglų kalbos mokytoja; 

Janina Dombrovskienė, lietuvių kalbos mokytoja; 

Inga Stonienė, anglų kalbos mokytoja; 

Aistė Venclovienė, matematikos mokytoja. 

Paulius Baranauskas, TB DP istorijos mokytojas, CAS koordinatorius. 

2. T v i r t i n u mokinių priėmimo į Šiaulių Didždvario gimnaziją darbo grupės 

reglamentą (1 priedas). 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus  

2022 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. V-24 „Dėl darbo grupės sudarymo“. 

 

 

Direktorius      Vitalis Balsevičius

  


