
     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL PARAIŠKOS DALYVAUTI TARPDISCIPLININIO ITIN GABIŲ MOKINIŲ

UGDYMO PROGRAMOJE FORMOS PATVIRTINIMO

       Nr.      

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1

dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos

vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto

savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-172 ,,Dėl Tarpdisciplininio itin gabių

mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 14 punktu:

1. T v i r t i n u Paraiškos dalyvauti Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo

programoje formą (pridedama).

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

direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. A-576 „Dėl Paraiškos dalyvauti Tarpdisciplininio itin

gabių mokinių ugdymo programoje formos patvirtinimo“.

Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



Forma patvirtinta

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus

2021 m. ........................ įsakymu Nr. ........

PARAIŠKA DALYVAUTI TARPDISCIPLININIO ITIN GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO

PROGRAMOJE

_______________________

(data)

1. Informacija apie pareiškėją

Juridinio asmens pavadinimas (pildoma, jei 

paraišką teikia mokykla)

Vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) vardas, 

pavardė (pildoma, jei paraišką teikia tėvai 

(globėjai, rūpintojai)

Adresas ir pašto indeksas

Telefonas, faksas

Elektroninis paštas

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas, 

elektroninis paštas (pildoma, jei paraišką teikia

mokykla)

2. Informacija apie mokinius, kuriuos prašoma ugdyti pagal Tarpdisciplininio itin 

gabių mokinių ugdymo programą

Mokinio vardas, pavardė Klasė

(kurioje

šiuo metu

mokomasi)

Mokymosi

vidurkis

Mokinio bendrasis intelekto

koeficientas, įvertintas WASI testu

(Wechslerio trumpąja intelekto skale)

____________________________                _______________               _______________

(paraišką teikiantis asmuo)                 (parašas)                (vardas ir pavardė)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kauno miesto savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PARAIŠKOS DALYVAUTI TARPDISCIPLININIO

ITIN GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMOJE

FORMOS PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-10-05 Nr. A-3535

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 Vilius Šiliauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-10-05 09:22

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-10-05 09:22

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-22 09:56 - 2021-11-21 09:56

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dalia Staškuvienė Dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-10-05 13:10

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-10-05 13:11

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2018-10-31 10:16 - 2021-10-30 11:16

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Priedas_Paraiškos forma.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20211001.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-10-06)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-10-06 nuorašą suformavo Gintaras Balčiūnas

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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