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Vadovaudamasi Nacionalinės švietimo agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-852 „Dėl Ugdymo plėtotės
centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo“, 10.2 papunkčiu bei
projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)
2.1.1 veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų
įvykdyta savivaldybių savanorių atranka,
1. T v i r t i n u šių atrinktų savivaldybių: Alytaus miesto savivaldybės, Druskininkų
savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Panevėžio
rajono savivaldybės komandas talkinti ekspertų grupei rengiant „Kriterijus
savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“
(toliau – Kriterijai);
2. P a v e d u Kriterijus parengti iki 2021m. birželio mėn.
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