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DARBO PATIRTIS

1993-11-01 –1998-08-31
Auklėtoja       

Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, Žiemgalių g. 1, Kaunas

Veiklos sritis: ikimokyklinis ugdymas. 

1998-09-01 iki dabar Direktorė        

Veiklos sritis: ugdymo vadyba.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

2001 – 2004 metai Edukologijos magistras 

Vytauto Didžiojo universitetas

1982 – 1986 metai Ikimokyklinė pedagogika, metodologija ir psichologija

Šiaulių pedagoginis institutas, Klaipėdos ikimokyklinis fakultetas

ASMENINIAI
GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

                       Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas Skaitymas 
Bendravimas

žodžiu 

Informacijos
pateikimas

žodžiu 
Anglų B1 B1 B1 B1 B1

Rusų B2 B2 B2 B2 B2



Bendravimo gebėjimai Bendravimo  gebėjimus  tobulinu  dirbdama  su  partneriais,  tėvais,  darbuotojais,
kolegomis.

Organizaciniai ir
vadovavimo gebėjimai

 Gebu  vadovauti  komandai  (šiuo  metu  įstaigoje  yra  12  grupių  ir  58
darbuotojai).

 Vadovauju ir koordinuoju įstaigos veiklą.
 Organizuoju įstaigos darbuotojų direkcinius pasitarimus. 
 Organizuoju darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, “Vaiko gerovės komisijos“

darbą, socialinio emocinio ugdymo programą, dalyvavimą ir pranešimų
skaitymą  tarptautinėse,  respublikinėse,  ir  Kauno  miesto  ikimokyklinių
įstaigų konferencijose, seminaruose.

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komuni-
kacija

Turinio
kūrimas

Saugos
reikalavi-

mų
išmanymas

Problemų
sprendimas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Skaitmeninės kompetencijos:
 gerai  išmanau  darbą  su  programine  įranga:  MS  Word,  MS  Excel,

PowerPoint, Internet Explorer;
  gebu dirbti, analizuoti, atnaujinti duomenis, teikti pasiūlymus dirbant su:

sistemomis  „Mūsų  darželis“,  „Pedagogų  registras“,  „Valga“,  „ŠVIS“,
„Strapis“, „Personalo administravimas“.

Kiti gebėjimai Praktikos  vadovas,  specialiųjų  poreikių  vaikų  ugdymo  organizavimas  ir
konsultavimas, darbuotojų metinės veiklos vertinimas, darbo funkcijų nustatymas,
darbo  kodekso  nuostatų  taikymas,  strateginis  planavimas,  darbo  apmokėjimo
tvarka, mokyklos turto ir lėšų kompetencija. 

PAPILDOMA
INFORMACIJA

Publikacijos     
Pristatymai

Konferencijos       

Narystės

Kursai, programos

Magistro baigiamojo darbo tema:  „I ir III gimnazijos klasių mokinių socialinės
paramos, mokymosi motyvacijos ir adaptacijos mokykloje sąsajos“.

Kauno savivaldybės administracijos Dainavos seniūnijos ugdymo įstaigų pedagogų
metodinė - praktinė konferencija „Aš dalinuosi, o tu?“.

Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“. Socialinio
emocinio ugdymo asociacija, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija,
Dainavos seniūnijos įstaigų vadovų grupė, Tarptautinis vaikų ugdymo „OMEC“
narė, Sveikatos „Želmenėliai“ asociacijos narė.
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