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PROFESINĖ PATIRTI
Data:
Darbovietė

Nuo 2016-02-15

Nuo 2015-09-01
iki 2016-02-15

2004–2015 m.

Kėdainių
Juozo
Paukštelio
progimnazija

Pareigos

Direktorė

Kėdainių
Juozo
Paukštelio
progimnazija

L. e. direktoriaus
pareigas,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Kėdainių
Juozo
Paukštelio
pagrindinė
mokykla

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
matematikos
mokytoja

Veiklos aprašymas
Atsakinga už LR Vyriausybės nutarimų,
švietimo ir mokslo ministro
įsakymų, miesto savivaldybės sprendimų
ir potvarkių vykdymą,
mokyklai pavestų uždavinių vykdymą,
ilgalaikių ir trumpalaikių
mokyklos veiklos programų rengimą,
jų vykdymą, ugdymo proceso
organizavimą mokykloje, užtikrinant
tinkamą ugdymo turinio ir
proceso kokybę, dokumentacijos
tvarkymą, Mokyklos tarybos veiklą,
vidaus įsivertinimą,
mokytojų veiklos efektyvumą ir kokybę,
mokytojų
kvalifikacijos kėlimą.
Vadovavimas progimnazijai.
Progimnazijos veiklos planų rengimas,
projektų inicijavimas, ataskaitų ir
informacijos teikimas. Biudžeto
sudarymo, vykdymo ir koregavimo
priežiūra, Metodinės veiklos, tėvų
švietimo, mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo koordinavimas. Lietuvių
kalbos, užsienio kalbų, fizikos,
matematikos, chemijos, biologijos,
informacinių technologijų mokytojų
ugdomosios veiklos priežiūra, 5-8 klasių
ugdymo priežiūra.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
organizavimas (išorės vertinimo metu
buvo įvertintas labai gerai). Mokyklos
veiklos planavimas, mokyklos ataskaitų
rengimas, informacijos apie mokyklos
veiklą rengimas, mokinių mokymosi
krūvių priežiūra. Matematikos, fizikos,
chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus,
informacinių technologijų mokytojų
ugdomosios veiklos priežiūra.

1999–2004 m.

1994–1996 m.

1993–1994 m.

1987–1992 m.

Kėdainių
Juozo
Paukštelio
pagrindinė
mokykla
Kėdainių
Juozo
Paukštelio
vidurinė
mokykla
Kėdainių M.
Daukšos
pagrindinė
mokykla
Ukmergės II
vidurinė
mokykla,
mokytoja

Matematikos
mokytoja

Matematikos dalyko dėstymas 5-10
klasėse.
Už nuoširdų darbą, profesinę ir kūrybinę
iniciatyvą, reikšmingus veiklos rezultatus
esu apdovanota Kėdainių rajono
savivaldybės mero padėkos raštais (2012,
2014 m.).
Matematikos dalyko dėstymas 5-10
klasėse. Vadovavimas gamtamokslinei
metodinei grupei. Vadovavimas
auklėjamajai klasei.

Matematikos
mokytoja

Matematikos dalyko dėstymas 5-12
klasėse. Neformaliojo švietimo dėstymas.

Matematikos
mokytoja

Matematikos dalyko dėstymas 5-10
klasėse.

Matematikos
mokytoja

Matematikos, dalyko dėstymas 5-12
klasėse. Vadovavimas auklėjamajai
klasei.

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Vilniaus Tautų draugystės ordino
valstybinis pedagoginis institutas,
1983–1987 m.

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vidurinės mokyklos matematikos mokytojo kvalifikacija

KVALIFIKACIJA
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba – lietuvių.
Užsienio kalbos
Kalba
Klausymas
Skaitymas
Kalbėjimas
Rašymas
Vokiečių
gerai
gerai
gerai
gerai
Rusų
puikiai
puikiai
labai gerai
labai gerai
Darbas kompiuteriu – Microsoft Office programos (Word, Excel, PowerPoint), įgudęs vartotojas;
Internet Explorer, įgudęs vartotojas.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – antroji.
Vadovavimo patirtis – 13 metų.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – metodininkė.
Kita informacija – vairuotojo pažymėjimas (B kategorija nuo 1998 m. ). Švietimo konsultantė.
Švietimo konsultanto pažymėjimo numeris: SK Nr. 4011. Konsultacinės veiklos sritis – mokyklų
veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo.
PROFESINIAI GEBĖJIMAI. Gebu dirbti komandoje, bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės
nariais sprendžiant ugdymo kokybės, veiklos planavimo ir kt. klausimus, motyvuoti darbuotojus,
siekiant bendrų tikslų. Gebu planuoti, koordinuoti, analizuoti, reflektuoti ir vertinti veiklą.

