
rusų kalba 

KLAUSYMAS: C1  SKAITYMAS: B2  RAŠYMAS: B1  

INFORMACIJOS PATEIKIMAS ŽODŽIU: B2  

BENDRAVIMAS ŽODŽIU: B2  

anglų kalba 

KLAUSYMAS: B1  SKAITYMAS: B1  RAŠYMAS: B1  

INFORMACIJOS PATEIKIMAS ŽODŽIU: B1  

BENDRAVIMAS ŽODŽIU: B1  

DARBO PATIRTIS

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 
Lopšelis-darželis "Saulutė" [ 05/04/2005 – 20/03/2020 ] 

Miestas: Gargždai 

Šalis: Lietuva 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Lopšelis-darželis [ 23/03/2020 – Dabartinis ] 

Miestas: Gargždai 

Šalis: Lietuva 

IŠSILAVINIMAS IR MOKYMASIS

Vaikų auklėtojo - pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija 
Klaipėdos Universitetas [ 1996 – 2001 ] 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 
[ 2015 ] 

KALBŲ ŽINIOS

Gimtoji kalba (-os): 

lietuvių kalba 

SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI

MS Office user (Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint) / Google Docs / Social Media / Mic
rosoft office programos (Word excel powerpoint) / Socialiniai tinklai / Gmail / Excel / Word / PowerPoint / 
Facebook / Messenger / SKYPE / Adobe / Zoom / Microsoft Windows / Instagram / Outlook / Pintrest 

KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

▪ Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų, turinčių "Saulutės" vardą, metodinėje - praktinėje
konferencijoje pristatytas pranešimas "Komandos vizija. Būti komandos dalimi" 

[ Jonavos švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas, 03/05/2019 ] 

Sandra Petrusevičienė 

 

 

(+370) 46416572 

El. pašto adresas: s.petruseviciene@gargzdusaulute.lt 

mailto:s.petruseviciene@gargzdusaulute.lt


Respublikinėje švietimo įstaigų projektų mugėje pristatytas pranešimas "Skaitantys vaikų darželiai" 

[ Klaipėdos rajono švietimo centras, 19/02/2019 ] 

Respublikinėje švietimo įstaigų projektų mugėje pristatytas pranešimas "Mes Lietuvos piliečiai" 

[ Klaipėdos rajono švietimo centras, 19/02/2019 ] 

Respublikinėje švietimo įstaigų projektų mugėje pristatytas pranešimas "Pasakyk pasauliui labas" 

[ Klaipėdos rajono švietimo centras, 19/02/2019 ] 

Tarptautinėje konferencijoje "Pilietiškumo ir bendruomeniškumo aktualumas, ugdymo būdai ir galimybės
ikimokyklinėje įstaigoje" pristatytas pranešimas "Mes Lietuvos piliečiai" 

[ Mažeikių švietimo centras, 02/04/2018 ] 

Tarptautiniame projekte "Pasakyk pasauliui labas" pristatytas pranešimas "Skriejantis draugystės aidas" 

[ Fini Zavod radeče, 06/10/2017 ] 

Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Etnokultūrinio regiono atspindžiai ikim. ir priešmok.
ugdyme" pristatytas pranešimas "Etnokultūrinio regiono ypatumų integravimas į ikim. ir priešmok.
amžiaus vaikų ugdymą" 

[ Klaipėdos rajono švietimo centras, 21/05/2015 ] 

ORGANIZACINIAI ĮGŪDŽIAI

Organizaciniai įgūdžiai 

Geri organizaciniai ir vadovavimo komandai įgūdžiai, įgyti dirbant mokytoja, tradicinių ir netradicinių renginių
organizavimo darbo grupės pirmininke, metodinės grupės pirmininke, strateginio plano projektui parengti darbo
grupės vadove, pasiekimų vertinimo aprašui atnaujinti darbo grupės vadove.

KOMUNIKACIJOS IR ASMENINIAI ĮGŪDŽIAI

Komunikacija 

Gebu bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais žmonėmis, lengvai užmezgu kontaktą, gebu klausytis ir išklausyti.
Gebu savo žinias ir idėjas derinti su kitų žmonių žiniomis ir idėjomis. 
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