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Vardas  RASA  

 

Pavardė  VAITEKĖNIENĖ  

Telefonas (-ai)  + 370 684 68 374 

El. paštas (-ai) rasaabba@gmail.com 

Lytis 

 

 

 

 

Moteris  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo–iki 
Darbovietė 

 
Pareigos Veiklos aprašymas 

1986-1987 m.   Vilniaus lopšelis-

darželis Nr. 47 

Auklėtoja  Buvau atsakinga už priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymą, socializaciją, 

kūrybinių galių plėtotę, parengimą 

mokyklai. 

1987-1989 m. Vilniaus lopšelis-

darželis Nr. 47 

Vyresnioji auklėtoja 

(direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui) 

Vadovavau ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimui, koordinavau pedagogų 

metodinį ir ugdomąjį darbą. 

1989-1990 m.  Vilniaus m. 

Leninio raj. 

Švietimo skyrius  

Metodininkė  Koordinavau Vilniaus m. ikimokyklinių 

įstaigų veiklą, buvau atsakinga už 

meninio ugdymo pedagogų metodinį 

darbą mieste. 

1991-1996 m. Vilniaus lopšelis-

darželis Nr. 47 

Vyresnioji auklėtoja 

(direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui) 

Vadovavau ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimui, koordinavau pedagogų 

metodinį ir ugdomąjį darbą. 

1997-2002 m.  Vilniaus lopšelis-

darželis 

„Pasakaitė“  

Auklėtoja ir 

muzikos vadovė 

Buvau atsakinga už vaikų meninį ir 

muzikinį ugdymą, saviraišką, 

kūrybiškumo plėtojimą. 

2000 -2002 m.  Vilniaus darželis-

mokykla „Vilija“ 

Auklėtoja (lietuvių 

kalbai  mokyti)  

Mokiau lenkų tautybės vaikus lietuvių 

kalbos, parengiau „Kitakalbių vaikų 

lietuvių kalbos gebėjimų ugdymo 

programą“.  

2003 m. iki 

2012 m.  

Vilniaus darželis-

mokykla „Vilija“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Koordinavau ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų ir 

projektų rengimą ir įgyvendinimą, 

ugdymo proceso pokyčių vertinimą. 

Nuo 2012 m. 

sausio 9 d. iki 

2012 m. 

rugpjūčio 31 d.  

Vilniaus lopšelis-

darželis 

„Giliukas“ 

Laikinai einanti 

direktorės pareigas 

Koordinavau naujai įsteigtos įstaigos 

veiklą, užtikrinau lopšelio-darželio 

veiksmingą funkcionavimą ir veiklos 

tęstinumą. 

Nuo 2012 m. 

rugsėjo 3 d.  

Vilniaus lopšelis-

darželis 

„Saulėgrąža“ 

Direktorė Planuoju, organizuoju įstaigos veiklą, 

telkiu bendruomenę ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo tikslams ir 

uždaviniams įgyvendinti. 
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IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis 

 

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis 

institutas  1982-1986  m. 

Suteikta ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos 

dėstytojos, ikimokyklinio auklėjimo metodininkės 

kvalifikacija. 

 Diplomas MB Nr.133432, išduotas 1986-06-29. 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

2002 -2004 m.  

 

Edukologijos (švietimo vadyba) magistras.  

Diplomas M Nr.000917, išduotas 2004-06-09. 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių kalba. 

Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) –  

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 

gerai, labai gerai, puikiai). Anglų kalbos mokėjimo B1 lygio sertifikatas  Nr.2012-1123. 

Kalba 

 
Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Rusų kalba 

 

Labai gerai 
 Labai gerai  Labai gerai Labai  gerai  

Anglų 

kalba 

Gerai  
Gerai Gerai Gerai 

Lenkų 

kalba 

Gerai 
Patenkinamai Gerai Patenkinamai 

 

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 

profesionalas). 

Dirbu MS Office programomis Word, Exel, Power Point, internetas, el.paštas. Esu įgudusi vartotoja. 

ECDL pažymėjimas.  

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – 1 vadybinė kvalifikacinė kategorija (pažymėjimas A Nr. 

002676, išduotas 2009-01-22). 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (pažymėjimas A 

Nr. 077498, išduotas 2005-06-29). 

 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) –  

Vairuotojo pažymėjimas. 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS    

Mano hobi – dainavimas, neabejinga sportinėms varžyboms ir šokiams.  

 

 

 


