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DARBO PATIRTIS   

 

Nuo 1998-09-01 iki 2020-08-30 – direktorės pavaduotoja ugdymui, Panevėžio 

lopšelyje –darželyje „Nykštukas“ Sirupio 32. 

Vykdžiau mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas: organizavau 

priskirtų veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą, stebėjau ir vertinau ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą. Teikiau 

metodinę pagalbą mokytojams, vertinau jų praktinę veiklą, kuravau ir dalyvavau rengiant ir įgyvendinant mokyklos 

metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus, dalyvavau darbo grupių ir komisijų veikloje, skatinau pedagogus 

savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi, bendradarbiavau su 

mokytojais, pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų 

teisių apsaugos institucijomis. Inicijavau ir dalyvavau projektinėje veikloje, įstaigos projektai išleisti knygose 

„Artyn vaiko I, II“ dalyse. 
 

1989  1998 auklėtoja Panevėžio lopšelyje –darželis „Nykštukas“ Sirupio 32. 

Organizavau ir vykdžiau ugdomąjį procesą pagal pasirinktus veiklos metodus ir formas, planavau grupės ugdomąją 

veiklą. Kūriau grupės ugdomąją veiklą, paingdama ugdymo priemones pagal vaikų amžių, poreikius, rengiau 

individualią įstaigos programą „Vaikams darželyje turi būti gera „Čia ir dabar“,. Sistemingai fiksavau vaikų daromą 

pažangą. Konsultavau tėvus įvairiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais. Dalyvavau ne tik įstaigoje 

organizuojamuose įvairiuose renginiuose, bet ir Respublikos mastu organizuojamuose renginiuose.  
IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA 

 

  

 

 2005-02-07 baigiau Klaipėdos universitetą. H. Manto g. 84, Klaipėda 

92294 

Įrašykite EQF lygį 
(jei žinote) 

Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacijos laipsnis ir auklėtojo profesinė 

kvalifikacija. 

1987-09-01 – 1989-12-29 baigiau J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, 

Nemuno g 8 Panevėžys 35255.Suteikta ikimokyklinių įstaigų auklėtojos 

kvalifikaciją. 

Įgijau žinių apie ugdymo proceso organizavimą, pedagoginį bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 
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Bendravimo gebėjimai Dalyvavau švietimo konsultantų rengimo seminarų ciklo renginiuose: 

„Demokratiška pedagogika“, „Vaikų darželio plėtra“, „Ugdomojo darbo gerinimo 

projektas“ ir įgijau suaugusiųjų konsultanto statusą . 

 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

2015 m. koordinavau Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų direktorių 

pavaduotojų ugdymui profesinės sklaidos būrelio veiklą. Buvau išrinkta šio 

būrelio pirmininke. 

Inicijavau patirties sklaidą, rengiau metodinius seminarus ir kitus renginius 

mokytojams, skatinau metodinį, vadybinį ir dalykinį bendradarbiavimą. 

 
 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Gebu suburti ir vadovauti komandai. Dalyvavau projekte ‚Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo plėtra“. 

Parengiau programą ir vedžiau seminarą ‚Individualių ugdymo programų 

įgyvendinimas: problemos, privalumai, trūkumai. 

  

 
 
 
 


