
  
 

  

   

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Inga Petravičienė 

Adresas(-ai) Kuncų 4-63, LT-95222  Klaipėda  

Telefonas(-ai)  (8 46) 32 01 64   

Faksas(-ai) (8 46) 32 01 64 

El. paštas(-ai) ldarzelisruta@gmail.com 
  

Pilietybė Lietuvos Respublikos 
  

Gimimo data 1967 12 29 
  

Lytis Moteris 
  

Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 2014 09 02  iki dabar  

Profesija arba pareigos Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokyklos veiklos organizavimas ir ugdymo proceso užtikrinimas, kurti bendradarbiavimo 
kultūrą, siekiant geriausių rezultatų įstaigoje 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“, Simonaitytės g. 25, LT -95120, Klaipėda 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga 

  

Datos Nuo 2005 iki 2014 

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Švietimo politikos įgyvendinimas, įstaigos veiklos programų rengimas ir įgyvendinimas, 
kokybiško ugdymo proceso organizavimas ir pedagoginė priežiūra, ugdymo inovacijų 
diegimas, ataskaitų pedagogams ir įstaigos bendruomenei rengimas, gerosios patirties sklaida, 
pedagogų profesinio tobulėjimo valdymas, tėvų švietimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“, Kauno g. 25,  LT -91159, Klaipėda 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga 

  

Išsilavinimas   

Datos 2011 

Kvalifikacija Edukologijos magistras   

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

  Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas 
 

Datos 2000-2003 

Kvalifikacija Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

   Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas 
 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

2017-06-14 suteikta pirmoji vadybos kvalifikacinė kategorija 
2012-01-03 suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija 
2008-04-23 suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija 
2004-06-22 suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

Gimtoji kalba    Lietuvių 
  

  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 



Anglų  A1 
 

A1 
 

A1 
 

A1 
 

A1 
 

Rusų  C1 C1 C1 C1 B2 
  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Esu komunikabili, gebu dirbti komandoje, prisiimant atsakomybes už tam tikras veiklas, 
komunikuojant su grupės nariais siekti bendrų rezultatų 
Geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, sugebėjimas prisitaikyti daugiakultūrinėje 
aplinkoje 
Pareiginga, atsakinga, komunikabili, tolerantiška, reikli sau ir kolegoms. 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

Gebu modeliuoti pokyčius, dirbti komandoje, įsitraukti į projektus, juos rengti ir įgyvendinti 
 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gerai moku naudotis Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint), ieškoti 
informacijos duomenų bazėse, ją apdoroti 

  

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija 
 

  

 
 
 
 
 
 

 


