
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLOS, ORGANIZUOJANČIOS IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ NUOTOLINIU

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU, SKYRIMO

 Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, 29

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu

ir Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos nuostatų, patvirtintų Raseinių rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. TS-250 „Dėl Raseinių r. Viduklės

Simono Stanevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 13 punktu,

s k i r i u Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją organizuoti Raseinių

rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ir ugdymo įstaigų nelankantiems 3-5 metų vaikams 6

valandų trukmės per dieną ikimokyklinio ugdymo grupę nuotoliniu mokymo proceso organizavimo

būdu nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Administracijos direktorius Edmundas Jonyla

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Raseinių rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl mokyklos, organizuojančios ikimokyklinį ugdymą 
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, skyrimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-08-26 17:06 Nr. A1-885

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 Edmundas Jonyla Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-08-26 15:24

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2020-05-08 11:38 - 2023-05-08 11:38

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Raimonda Petraitienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-08-26 17:06

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-08-26 17:06

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-18 20:46 - 2021-07-17 20:46

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 

DekaDoc v.20200814.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2020-08-27 07:50 nuorašą suformavo Asta Pagarauskaitė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




