Asmeninė informacija
Vardas(-ai) Pavardė(-és)
Adresas(-ai)
Telefonas(-ai)
El. paštas(-ai)

Irena Daukšienė
Purienų g. 36, Kretinga
Mobilusis telefonas: 8 686 29477
info@papartelis.lt

Gimimo data 1960-11-14
Darbo patirtis
Data
1994-09-15
Profesija arba pareigos Direktorė
Pagrindinės veiklos ir - Užtikrinti valstybės švietimo politikos vykdymo kokybę vadybos priemonėmis:
atsakomybės 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 Lopšelis-darželis „Papartėlis“, Reikjaviko g. 5, Klaipėda
adresas
Data
1993 -1994 m.
Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pagrindinės veiklos ir - Organizuoti įstaigos planų, programų vykdymą, pamokų tvarkaraščių sudarymą.
atsakomybės - 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 Mokykla-darželis „Inkarėlis“, Kauno g. 43, Klaipėda
adresas
Data
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
Atsakomybės

1986 -1993 m.
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.

Darbovietės pavadinimas ir Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis“, Taikos pr. 53, Klaipėdos lopšelis-darželis
adresas ,,Ąžuoliukas“, Mogiliovo g. 10.
Kvalifikacija

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

Įstaigos, kurioje įgytas Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas
išsilavinimas, pavadinimas ir tipas
Kvalifikacija 1979-1982 m.
Auklėtojas
Įstaigoje, kurioje įgytas Vilniaus pedagoginė mokykla
Išsilavinimas, pavadinimas ir tipas
Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os) Lietuvių kalba
Kita kalba(-os) Rusų kalba, prancūzų kalba
Įsivertinimas
Supratimas
Europos lygmuo*
Klausymas
Skaitymas

Rusų kalba
Prancūzų kalba

C1

Įgudęs
Įgudęs
C1
vartotojas
vartotojas

Kalbėjimas
Rašymas
Bendravimas
Informacijos
žodžiu
pateikimas
žodžiu
Įgudęs
Įgudęs
Įgudęs
B2
B2
B2
vartotojas
vartotojas
vartotojas

Pradedantysi
A Pradedantysis
Pradedantysis
Pradedantysis
Pradedantysis
s
A1
A1
A1 vartotojas A1 vartotojas
vartotojas
vartotojas
1
vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų metmenys
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir Kompiuterinio raštingumo pagrindai ( MS Word, MS Excel, Power Point, internetas,
kompetencijos 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

Priedai
Kursai

2018-04-25/27 „Mėlynasis lapelis“, Kretingos rajono švietimo centras.
2018-07-16 „Olifu ugdymo priemonių taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme“, UAB „OLIFU LT“.
2018-06-05 „Lietuvos etninės kultūros ir tautinio paveldo pažinimas“, KPŠKC.
2018-06-05 ugdymo bendruomenių forumas-konferencija „Ateities darželį kuriame
šiandien“, VŠĮ Skuodo informacijos centras.
2018-03-23 „Viešųjų pirkimų dokumentų rengimo praktika ir ypatumai 2018 metais
(pradedantiems ir pažengusiems)“, M. Dičkaus IĮ.
2018-03-26 „Darbo kodekso pakeitimai ir jų taikymas“, UAB „Kiwa Inspecta“.
2018-03-14 konferencija „Kaip gyveni vadove?“, Skuode.
2018-02-21 „Milijoninės sankcijos ir griežtesnis reglamentavimas asmens duomenų
apsaugos srityje“, KPŠKC.
2017-12-04 „Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir tvarkymas“, KPŠKC.
2017-10-27 „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais“, KPŠKC.
2017-06-01/23 „Vaikų maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose darbuotojų tiksliniai
mokymai“, KPŠKC.
2017-03-28 „Vadybiniai sprendimai įsivertinant ikimokyklinės įstaigos veiklą“, KPŠKC.
2017-03-24 „Viešųjų pirkimų dokumentų rengimo praktika ir ypatumai 2017 metais“,
UAB „Eurointegracijos projektai“.
2017-03-16 „Ekstremalių situacijų valdymo planų rengimo tęstinė civilinės saugos
mokymo programa“, Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
2017-02-24 „Darbo apmokėjimo pakeitimai valstybės ir savivaldybių įstaigose nuo 201702-01“, Mokymo konsultavimo centras.
2017-02-01 „Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 2017-02-01: valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos, pašalpos ir
kompensacijos“, MB „Buhalterių mokymai“.
2016-10-17 ,,Naujasis Darbo kodeksas švietimo įstaigų darbuotojams“, KAM (Klaipėdos
apskaitos mokykla).
2016-06-23 ,,Pirkimų dokumentai. Praktika ir aktualijos pagal naujausius 2016 m.
balandžio 18 d. pakeitimus“.
2016-06-22 ,,Darbo sutartis, materialinė atsakomybė ir konfidencialumas“,
KF ,,Sabelija“.
2016-05-23 ,,Darbuotojų saugos ir sveiktos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai
įmonėje, įstaigoje, organizacijose“, VA (Verslo Aljansas).
2016-05-19 ,,Mokymasis visiems: besimokančios bendruomenės kūrimas“, KPŠKC.
2016-06-07 ,,Gaisrinės ir civilinės saugos mokymų organizavimas įmonėje“, KF
,,Sabelija“.
2016-04-28 ,,Projektinės veiklos įtaka bendravimo ir bendradarbiavimo plėtrai“; KPŠKC.
2015-12-8/11 ,,Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga sąveika“.
2015-11-25/27 ,,Lyderystė ir vadovavimo kaitos tendencijos švietimo institucijoje“, KUTSI.
2015-10-23 ,,Projektų metodo veiklos sėkmės istorijos“, KUTSI.
2015-10-14 ,,Darbo teisė: darbo kodekso naujausi pakeitimai, aktualijos ir perspektyvos.
Socialinis modelis“, KPŠKC.
2015-05-13/15 ,,Lyderystė ir vadovavimas švietimo institucijose“, KUTSI.
2015-04-15 ,,Pedagogo profesinė sėkmė“, KUTSI.
2014-11-05 Darbo teisės pakeitimai, KPKŠC.
2014-10-03 Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, maisto produktų pirkimo ypatumai,
VPEG, Viešųjų pirkimų ekspertų grupė.
2014-06-05 Tarptautinio projekto pristatymas ,,Pasakyk pasauliui labas“, Gargždų
mokykla-darželis ,,Saulutė“.
2014-03-07 Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 2014, MtC Mokyklų tobulinimo
centras.
2014-03-18 Civilinės saugos mokymo kursai, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba.
2013-12-13 Viešieji pirkimai praktikams, ADA Administracijos darbuotojų asociacija.
2013-10-28 Privalomasis darbo saugos būklės įmonėje elektroninis deklaravimas, VJ

Projektai, konferencijos

Pomėgiai

2016-03-23 respublikinė konferencija ,,Vaikų sveikatos stiprinimas. Kokybiško vaikų
sveikatos ugdymo galimybės šiandienos ikimokyklinio ugdymo įstaigose), KPŠKC
2016-04-20/22 Žemaitijos zonos X-osios vaikų teatrų šventė ,,Mėlynasis lapelis – 2016“.
2015-12-01/2016-05-31 respublikinio projekto iniciatorius ,,Tiesiu draugystei rankutes“,
KPŠKC
2014-03-07 Dalyvauta nacionaliniame švietimo lyderystės forume 2014 ,,Lietuvos
kryptis- sėkmingas mokymais“ (dalyvauta paskaitose, diskusijose bei darbo grupių
veikloje).
2013-02-28/2013-03-01 Dalyvauta nacionaliniame švietimo lyderystės forume , Švietimo
lyderiai atnaujina Lietuvą“.
2011-05-12 Dalyvauta projekte ,,Lyderių laikas“.
2011-01-21 Dalyvauta Žemaitijos zonos praktinė-mokslinė konferencija ,,Ekologinis
ugdymas darželyje ir pradinėje mokykloje“.
Knygos, kelionės, suvenyrų kolekcionavimas, sodininkystė.

