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DARBO PATIRTIS
2015-10-01–Šiuo metu

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Mažeikių r. Sedos darželis, Seda (Lietuva)
www.sedosdarzelis.lt
▪ mokyklos bendruomenės švietimo politikos įgyvendinimo, ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos
programų, projektų vykdymo koordinatorė;
▪ vadovauju, stebiu, analizuoju, vertinu ir kontroliuoju ugdymo procesą ir ugdymo rezultatus, prižiūriu,
kaip vykdomi švietimo ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai;
▪ teikiu profesinę pagalbą pedagogams;
▪ skatinu pedagogus tobulinti kvalifikaciją, bendradarbiauti;
▪ sudarau vaikų veiklos grafikus ir teikiu direktoriui tvirtinti;
▪ stebiu ugdymo procesą ir vertinu ugdymo ir ugdymosi rezultatus;
▪ vadovauju Vaiko Gerovės Komisijai, Tėvų tarybai, Darželio tarybai;
▪ prižiūriu, kaip mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai laikosi vidaus darbo taisyklių, švietimo
politiką reglamentuojančių dokumentų;
▪ organizuoju atvirų durų dienas tėvams, metodines dienas įstaigos mokytojams;
▪ tvarkau mokinių bei pedagogų duomenų bazių registrus LR teisės aktų nustatyta tvarka;
▪ dalyvauju tobulinant mokyklos veiklos programą, strategiją, projektus;
▪ inicijuoju darbo grupių sudarymą;
▪ domiuosi šalies švietimo naujovėmis ir ieškau galimybių dalyvauti įvairių lygių projektinėje veikloje,
programų įgyvendinime;
▪ rengiu įstaigos metinį veiklos planą, strateginį planą;
▪ dalyvauju kvalifikaciniuose, metodiniuose renginiuose;
▪ vykdau pareiginiuose nuostatuose bei kitas direktoriaus įsakymu priskirtas ir nurodytas pareigas.

2011-09-01–Šiuo metu

Meninio ugdymo pedagogė
Mažeikių r. Sedos darželis, Seda (Lietuva)

1997-01-01–2015-09-30

Muzikos mokytoja
Sedos V. Mačernio gimnazija, Seda (Lietuva)

1997-09-01–2004-08-31

Akordeono mokytoja
Mažeikių muzikos mokykla, Sedos filialas, Seda (Lietuva)

1996-09-01–1997-08-31

Pradinių klasių mokytoja
Sedos vidurinė mokykla, Seda (Lietuva)

09/01/2017
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IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

Aukštasis
2006-06-27

Muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė
kvalifikacija
Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva)

2003-04-16

Muzikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

1996-06-28

Pradinio mokymo pedagogika ir muzika/ socialinių mokslų
(edukologijos) BAKALAURO kvalifikacinis laipsnis
Šiaulių pedagoginis institutas, Šiauliai (Lietuva)

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
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Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

▪ Puikūs bendravimo gebėjimai
▪ Atsakomybės už savo sprendimus prisiėmimas
▪ Pozityvus kasdienių problemų sprendimas
▪ Bendrų susitarimo, kompromiso paieška
▪ Dialogo siekimas
▪ Raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisyklių išmanymas.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

▪ Gebėjimas vadovautis įstatymais, teisės aktais, nutarimais
▪ Gebėjimas dirbti komandose ir joms vadovauti
▪ Mokėjimas kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją
▪ Mokėjimas planuoti savo ir kitų laiką, veiklą
▪ Atsakingumas, organizuotumas
▪ Vadybinio darbo patirtis
▪ Pedagoginio darbo patirtis

Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai

Skaitmeninis gebėjimas

09/01/2017

▪ Darbas su duomenų bazėmis
▪ Duomenų rinkimas ir apdorojimas

ĮSIVERTINIMAS
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Informacijos
apdorojimas

Rasa Milieškienė

Komunikacija

Pažengęs vartotojas Įgudęs vartotojas

Turinio kūrimas

Saugumas

Problemų
sprendimas

Pažengęs
vartotojas

Įgudęs vartotojas

Pažengęs
vartotojas

Skaitmeniniai gebėjimai - Savęs įvertinimo lentelė

- Dirbu su Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint, Publisher);
- Dirbu su Encore muzikine programa (išmokau studijuodama, pagilinau įgūdžius dirbdama muzikos
mokytoja;
- Darbas su įvairiomis interneto naršyklėmis.

Vairuotojo pažymėjimas

09/01/2017

AM, B1, B

© Europos Sąjunga, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu

Puslapis 3 / 3

