
                                                                                                                                                   

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS 

 

2016 m. kovo 24 d. Nr. S1-81 

Trakai 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-374 patvirtinto 

Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (su visais vėlesniais keitimais) 234 punktu,  

Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti: 

1. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

2. Trakų suaugusiųjų mokymo centro 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

3. Trakų gimnazijos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

4. Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai 

(pridedama); 

5. Trakų r. Paluknio vidurinės mokyklos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

6. Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai 

(pridedama); 

7. Trakų švietimo pagalbos tarnybos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

8. Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos 2015 metų 

direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

9. Trakų meno mokyklos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

10. Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai 

(pridedama); 

11. Trakų r. Rūdiškių gimnazijos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

12. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai 

(pridedama); 

13. Trakų r. Aukštadvario gimnazijos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

14. Trakų r. Bijūnų pagrindinės mokyklos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 



15. Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai 

(pridedama); 

16. Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

17. Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ 2015 metų direktoriaus veiklos 

ataskaitai (pridedama); 

18. Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

19. Trakų pradinės mokyklos 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

20. Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

21. Trakų r. Onuškio vaikų darželio 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

22. Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio-darželio 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai 

(pridedama); 

23. Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai 

(pridedama); 

24. Lentvario lopšelis-darželio „Svajonėlė“ 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (pridedama); 

 

 

 

 

 

    Savivaldybės merė              Edita Rudelienė 
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