
  

  

 

Asmeninė informacija  

Vardas(-ai)  Pavardė(-és) Irena Daukšienė 

Adresas(-ai)  Purienų g. 36, Kretinga 

Telefonas(-ai)  Mobilusis telefonas: 8 686 29 477   

El. paštas(-ai)  info@papartelis.lt 

Gimimo data  1960-11-14 

Darbo patirtis  

                            Data                                  1994-09-15 

Profesija arba pareigos Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

 - Užtikrinti valstybės švietimo politikos vykdymo kokybę vadybos priemonėmis: 
stebėsena, planavimu,  įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymu bei priežiūra. 
- Telkti įstaigos bendruomenę lopšelio-darželio veiklos planų ir programų įgyvendinimui, 
užtikrinti  teikiamų paslaugų kokybę. 
 - Inicijuoti įstaigos veiklos įsivertinimą bei analizuoti veiklos rezultatus. 
 - Rūpintis įstaigos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų 
panaudojimu. 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“, Reikjaviko g. 5, Klaipėda 

                                 Data              1993 -1994 

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

- Organizuoti įstaigos planų, programų vykdymą, pamokų tvarkaraščių sudarymą. 
- Teikti pagalbą mokytojams, prižiūrėti kaip vykdomi mokyklos-darželio veiklą 
reglamentuojantys dokumentai.       
- Rūpintis įstaigos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų 
panaudojimu. 
- Nesant įstaigoje direktoriaus- atlikti jo pareigas. 

Darbovietės pavadinimas ir 
adresas 

                                                       
                                          Data 
                  Profesija arba pareigos 
 
                      Pagrindinės veiklos ir 
                                  Atsakomybės 
 
 
 
 
            Darbovietės pavadinimas ir 
                                           adresas         

Klaipėdos mokykla-darželis „Inkarėlis“, Kauno g. 43, Klaipėda 
 
 
1986 -1993 
Auklėtoja 
 
- Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą, planuoti grupės ugdomąją veiklą. 
- Dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas. 
- Vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus 
(globėjus). 
- Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 
grupėje. 
Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis“, Taikos pr. 53, Klaipėdos lopšelis-darželis 
,,Ąžuoliukas“, Mogiliovo g. 10. 
 

                                    Kvalifikacija 1982-1985 
Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo 
metodininkas  



Įstaigos, kurioje įgytas 
išsilavinimas, pavadinimas ir tipas  
                                                              

Kvalifikacija 
 
 

Įstaigoje, kurioje įgytas 
Išsilavinimas, pavadinimas ir tipas 

 Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 
 
 
1979-1982 
Auklėtojas 
 
Vilniaus pedagoginė mokykla 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

                                                                

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių kalba 

  

Kita kalba(-os) Rusų kalba, anglų kalba 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informacijos 
pateikimas 

žodžiu 

 

Rusų kalba  
C1 

Įgudęs 
vartotojas 

C1
Įgudęs 

vartotojas 
B2 

Įgudęs 
vartotojas 

B2 
Įgudęs 

vartotojas 
B2 

Įgudęs 
vartotojas 

Anglų kalba  B
1 

Įgudęs 
vartotojas 

B1 
Įgudęs 

vartotojas 
B1 

Įgudęs 
vartotojas 

B1 
Įgudęs 

vartotojas 
B1 

Įgudęs 
vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Kompiuterinio raštingumo pagrindai ( MS Word, MS Excel, Power Point, internetas, 
elektroninis paštas) 

  

Asmeninės savybės Sugebėjimas prisitaikyti naujoje aplinkoje, geri bendravimo, organizacinio bei 
komandinio darbo gebėjimai, savo pareigų ir darbo išmanymas. Punktualumas. 

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija 

  

Papildoma informacija 1994 metais suteikta vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 
1996 metais suteikta trečioji vadybinė kvalifikacinė kategorija 
 2001 metais suteikta antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija 

  

 
       Pomėgiai 

                                             
 

 
Knygos, kelionės, suvenyrų kolekcionavimas, sodininkystė. 

 

 


