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05/2016 – DABARTINIS – Vilniaus r., Lietuva 

strateginis švietimo įstaigos valdymas; veiklos tobulinimo sprendimų
priėmimas ir įgyvendinimas; atsiskaitymas už gimnazijos veiklas;
vadovavimas ugdymui ir mokymuisi; ugdymo(si) rezultatų analizė ir
ugdymo proceso bei gimnazijos veiklos tobulinimas; palankių ir saugių
mokymosi sąlygų sudarymas visiems mokiniams; vadovavimas
pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; gimnazijos struktūros, procesų,
išteklių valdymas; personalo politikos formavimas ir įgyvendinimas;
gimnazijos partnerystės ir bendradarbiavimo kūrimas; dalijimasis
veiksminga patirtimi; bendradarbiavimas su tėvais (globėjais,
rūpintojais), vietos bendruomene, socialiniais partneriais.

20/03/2014 – 24/05/2016 – Vilniaus r., Lietuva 

bendruomenės telkimas Lietuvos valstybės švietimo politikos
įgyvendinimui; dalyvavimas vykdant ir rengiant metinius gimnazijos
veiklos planus, strateginį planą,  ugdymo planus, projektus; ugdymo
proceso stebėjimas, analizavimas, vertinimas; metodinės veiklos
koordinavimas; klasių vadovų konsultavimas ir pagalbos teikimas;
pamokų, konsultacijų, neformaliojo vaikų švietimo veiklų tvarkaraščių
sudarymas; gimnazijos elektroninio dienyno administravimas.

01/09/2005 – DABARTINIS – Vilnius, Lietuva 

01/09/1993 – 01/09/2014 – Vilniaus r., Lietuva 

pamokų vedimas; vaikams patrauklaus, individualizuoto ir
diferencijuoto ugdymo turinio kūrimas; programų rengimas;
neformaliojo vaikų švietimo veiklos, renginių organizavimas.

Direktorė 
Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės" gimnazija 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės" gimnazija 

Vadovaujanti išorės vertintoja 
Nacionalinė švietimo agentūra 

Pradinio ugdymo mokytoja 
Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės" gimnazija 

Pagrindiniai dalykai ir įgyti gebėjimai: pradinio ugdymo pedagogika;
integruoti pradinio ugdymo mokyklinių dalykų mokslo bei didaktines
žinias; kurti vaikams patrauklų, individualizuotą ir diferencijuotą
ugdymo turinį; taikyti įvairias ugdymo strategijas, technologijas ir
ugdymosi aplinkas; teikti mokymosi pagalbą kiekvienam vaikui.

Adresas Vilniaus g. 88, Šiauliai, LT-76285 

Aukštasis universitetinis, socialinių mokslų
(edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
pradinių klasių mokytojo kvalifikacinė kategorija 
Šiaulių universitetas, 
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KALBŲ ŽINIOS 
GIMTOJI KALBA (-OS):  lietuvių kalba 

KITA (-OS) KALBA (-OS):  

rusų kalba 

Klausymas
B2

Skaitymas
B2

Informacijos
pateikimas žodžiu

B2

Bendravimas
žodžiu

B2

Rašymas
A2

vokiečių kalba 

Klausymas
A1

Skaitymas
A1

Informacijos
pateikimas žodžiu

A1

Bendravimas
žodžiu

A1

Rašymas
A1

lenkų kalba 

Klausymas
B1

Skaitymas
B1

Informacijos
pateikimas žodžiu

B1

Bendravimas
žodžiu

B1

Rašymas
A1

SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI 
Mano skaitmeniniai įgūdžiai 

Gmail /  Microsoft office programos (Word excel powerpoint) /  Google Docs 

ORGANIZACINIAI ĮGŪDŽIAI 

BENDRAVIMO GEBĖJIMAI 

2007 - 05-15 
Suteikta pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 

2018 m. 
suteikta vadovaujančiojo vertintojo kvalifikacinė kategorija 

Gebu vadovauti komandai, motyvuoti, įkvėpti, deleguoti, stebėti kitų veiklą ir teikti grįžtamąjį ryšį. Esu
orientuota į rezultatą ir pasiekimus.

Organizaciniai įgūdžiai 

Puikūs dalykinio bendravimo įgūdžiai, gebėjimas bendrauti su socialiniais partneriais ir švietimo įstaigos
bendruomenės nariais. Vadovauju gimnazijos atestacinei komisijai, mokytojų tarybai. Esu aktyvi Vilniaus
r. švietimo įstaigų vadovų taryboje.

Bendravimo gebėjimai 
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KITI GEBĖJIMAI 

Kruopšti, atsakinga, organizuota, žingeidi, empatiška, 

Kiti gebėjimai 
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