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DARBO PATIRTIS

2021-06-14 Mokyklos direktoriaus pavaduotoja
Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija 
Vadovavimas ugdymo procesui, ugdymo proceso stebėsena, ugdymo kokybės 
vertinimas ir analizė, mokymosi pagalbos teikimas, statistinių duomenų ataskaitų 
rengimas, bendradarbiavimas su vaikais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais 
ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, direktoriaus pavaduotojo ugdymui 
pareigybės apraše nustatytų funkcijų ir kitų Gimnazijos direktoriaus pavedimų 
vykdymas.

2020-07-19 - 2021-06-11 Auklėtoja
Vilniaus lopšelis darželis "Pilatukas" 
Ugdomojo proceso organizavimas ir vykdymas, grupės ugdomosios veiklos 
planavimas ir organizavimas, grupės ugdomosios aplinkos ir ugdymo priemonių 
kūrimas, dalyvavimas rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas, vaikų 
daromos pažangos ir pasiekimų sistemingas vertinimas ir fiksavimas, mokinių tėvų 
(globėjų), kitų įstaigoje dirbančių specialistų konsultavimas ir informacijos teikimas 
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais, dalyvavimas bendruose įstaigos 
renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

2017-06-15 - 2020-07-17 Apskaitininkė
UAB Termotrans 
Tolimųjų reisų vairuotojų komandiruočių dokumentų administravimas, apskaitos 
dokumentų registravimas verslo valdymo programoje, dokumentų sisteminimas ir 
archyvavimas pagal numatytas tvarkas.

2014-08-28 - 2017-06-14 Bibliotekininkė, etikos mokytoja
Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija 
Mokinių /pedagogų aprūpinimas vadovėliais, aptarnavimas skaitykloje. Knygų, 
literatūros užsakymai, registravimas ir priežiūra, renginių organizavimas. Etikos 
pamokos mokiniams.

2009-02-18 - 2014-08-27 Raštinės vedėja, ekonomikos mokytoja.
Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija 
Visų dokumentų, susijusių su gimnazijos veikla, tvarkymas. Etikos pamokos 
mokiniams.

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA

Baigimo metai 2012
Mokymo įstaiga Mykolo Romerio universitetas

Studijų lygis aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Studijų sritis Socialinių mokslų studijų sritis

Studijų kryptis Ekonomikos kryptis
Kvalifikacinis laipsnis Bakalauras

Profesinės kvalifikacijos Finansų ekonomika
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pavadinimas

Baigimo metai 2022
Mokymo įstaiga Vytauto Didžiojo universitetas

Studijų lygis aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Studijų sritis Socialinių mokslų studijų sritis

Studijų kryptis Pedagogikos kryptis
Kvalifikacinis laipsnis Bakalauras

Profesinės kvalifikacijos 
pavadinimas

Socialinė pedagogika ir dalyko pedagogika (etika)

Diplomo numeris BD Nr.017964

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

Gimtoji kalba lenkų, lietuvių
Kitos kalbos KALBA BENDRAS KALBOS LYGIS

anglų Pažengęs vartotojas [B2]

rusų Pažengęs vartotojas [B2]

Bendravimo gebėjimai Puikūs bendravimo gebėjimai, komunikabilus, nekonfliktiška, gebanti dirbi individualiai 
ir komandoje, esu linkusi eiti į kompromisus, motyvuota, lengvai užmezganti 
kontaktus.

Organizaciniai ir 
vadovavimo gebėjimai

Išklausyti mokymai "Ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų vadovavimo ir lyderystės 
kompetencijų gilinimas" (40 ak.val.; 211000837) - pažymėjimo Nr. 52095.

Pageidaujamam darbui 
reikalingi gebėjimai

Darbas su Mokinių ir Pedagogų registrais, švietimo valdymo informacine sistema - 
ŠVIS, duomenų perdavimo sistema KELTAS, Tamo dienyno administravimas, Teams 
platformos administravimas, pamokų tvarkaraščio sudarymo programa - ASC 
Timetables, Spis maitinimo sistema, BEMIS sistema, Kultūros paso sistemos.

Darbo kompiuteriu 
gebėjimai

Įgudusi Windows operacinės sistemos, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
produktų, internetinių naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) 
vartotoja. Įgūdžiai įgyti darbinėje veikloje. Darbas su virtualia mokymosi aplinka 
,,Moodle".

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija (2011.12.07)


