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ASMENINĖ INFORMACIJA BIRUTĖ PRASAUSKIENĖ 
 

  

 Kosmonautų 3a-1, LT-55137, Jonava,  Lietuvos Respublika 

 8 349 66039     8 687 79354       

birutelesp@gmail.com; jonavospradine@gmail.com  

www.jonavospradine.lt 

Lytis    Moteris   Gimimo data 1958-09-29 | Pilietybė  Lietuvos Respublikos 
pilietė  

 
 

DARBO PATIRTIS 
  

2001-10-01 iki dabar           Direktorė. Jonavos pradinė mokykla 

1992-09-01– 2001-10-01    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

                                              Jonavos Justino Vareikio vidurinė mokykla 

1982-12-01—1992-09- 01  Metodininkė.  

   Jonavos vaikų lopšelis darželis "Gandriukas" 

1982-09-01-– 1982-12-01  Auklėtoja. 

  Jonavos vaikų lopšelis- darželis „Pasaka“ 

1980-09-01-–1982-09-01   Auklėtoja. 

 Jonavos  vaikų lopšelis -darželis “Žibutė“                                          

1978-08-01-–1980- 08-30  Auklėtoja. Vilniaus vaikų lopšelis darželis Nr.132       

            
IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA   

2003 -–2005 - Kaunas, Lietuva. 

Magistrantūros studijų ugdymo organizavimo programa 

(Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis)  

Vytauto Didžiojo universitetas. 

 

 1981-–1986- Klaipėda, Lietuva. 

 Pedagogikos- psichologijos dėstytojos, ikimokyklinio ugdymo  

 metodininkės kvalifikacija.  

 Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas, Klaipėda. 

 

1976-–1978- Vilnius, Lietuva.  

Vaikų darželio auklėtojos specialybė 

 Vilniaus  pedagoginė mokykla 

 

2007 m. gruodžio 28 d. 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija.  

Pažymėjimas  A Nr. 000345   

 Suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.  

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

PAREIGOS 
 

 

Jonavos pradinė mokykla 
Direktorius 

mailto:birutelesp@gmail.com
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 
 

 
 

 

 

Įrašykite datas (nuo - iki) 

        Darbas kompiuteriu 

   
 2020 -09-15 – 2020-10-16  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 dalyvavau ir baigiau 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Microsoft Office 365 praktiniai mokymai“ 

 

2019-03-25  Kauno pedagogų kvalifikacijos centre išklausiau praktinį 

seminarą „Interaktyvių priemonių naudojimas ugdymo procese: 

mikrovaldikliai Micro:bit. Pirmas lygis“ 

 

 2007 -05-21 UAB „Virtuali tikrovė“   

baigiau ECDL START 80 ak/val. kursą 2007 m. balandžio 14 d., 

studijavau mokomąją medžiagą ir sėkmingai išlaikiau bandomuosius 

testus.  

  

2001 -05-17.  UAB „ORGLITA“  

išklausiau  ( 12 akademinių valandų) kursą Windows aplinka, Microsoft 

Word ir Microsoft Excel programas. 

 

) 

Gimtoji kalba   lietuvių 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu    

vokiečių A1 A1 A1 A2 A1 
  

Anglų B1 B1 B1 B1 B1 
  

   A1 A2 A1 A1 

Bendravimo gebėjimai 

 

 

 

Puikiai bendrauju ir bendradarbiauju su kolegomis, ugdytinių tėvais ir kt.  Gebu sėkmingai 

bendrauti su kitų kultūrų  žmonėmis.   Esu atidi  klausytoja, puikiai bendrauju tiek žodžiu, 

tiek raštu.  Ieškau kompromisų sprendžiant konfliktus. Gebu suburti ir vadovauti darbo 

grupei, numatyti strateginius veiklos planus, tikslus, atsakingai juos įgyvendinti,  

organizuoti tradicinius ir netradicinius renginius. Viešojo kalbėjimo įgūdžius tobulinau 

vesdama bendruomenės susirinkimus,  

Esu komunikabili, diplomatiška, kūrybinga, lanksti, organizuota, gebu numatyti 

prioritetines sritis. Visose situacijose ieškau kompromiso. 

Organizaciniai ir vadovavimo  

gebėjimai 
Gebu sutelkti komandas, darbo grupes ir joms vadovauti, rengiant mokyklos strateginius 

planus, metinius veiklos planus, projektus ir juos įgyvendinant.  Esu ryžtinga, gebu priimti 

sprendimus. Turiu aiškią ateities viziją . Nuolat tobulinu pokyčių valdymo kompetencijas,  

reflektuoju savo veiklą, siekdama ją tobulinti, taikyti švietimo naujoves savo darbe. Esu 

suinteresuota įsisavinti kuo daugiau naujų žinių, lavinti sugebėjimus, ir nuolat gerinti 

veiklą, kad ji atitiktų įstaigos poreikius, gebu mokytis iš patirties. Naudodamasi 

naujausiomis informacinėmis technologijomis rengiu medžiagą ugdytiniams ir jų tėvams.  

Vadovavimo ir organizavimo įgūdžius įgijau tiesiogiai dirbant vadovaujamą darbą. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
  

 

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai 

Strateginio švietimo įstaigos valdymo gebėjimai rengiant mokyklos strateginius bei veiklos 

dokumentus (pateiktos Jonavos  r. savivaldybės merui 2021 m. –2021 m. vadovo ataskaitos 

įvertintos „labai gerai“).  

Švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo gebėjimai. 

Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo gebėjimai (sudarytos ir vykdomos 

bendradarbiavimo sutartys su miesto, šalies socialiniais partneriais, inicijuoju 

bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais). 

 
 

 

Darbo kompiuteriu gebėjimai     Puikiai naudojuosi pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis.  

Dirbu su  Microsoft Office paketu.  

Naudojuosi vaizdo telekonferencijų programine įranga „Zoom“, bei komunikacijos 

platforma „Microsoft Teams“. 

Dokumentų valdymo sistema „ DVS Kontora“, buhalterine programa „My Lobster“ 

Kiti gebėjimai Patirtis deleguojant funkcijas darbuotojams ir koordinuojant jų veiklą . 

Dalyvavimas kuriant įstaigos ilgalaikę strategiją. 

Gebėjimas skirti prioritetus dirbant su informacija. 

Patirtis atnaujinant ir gerinant įstaigos infrastruktūrą. 

Atvirumas pokyčiams. 

Kryptingas darbas orientuotas į tikslų pasiekimą. 

Patirtis personalo valdymo srityje. 

Vairuotojo pažymėjimas nevairuoju 
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Projektai 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarai   * 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro projekte „Sveikatą stiprinančių mokyklų  

tinkle“(  2012 - 2022) 

 

 *Lietuvos tautinio olimpinio komiteto įgyvendinamoje  programoje “Olimpinė karta” 

( 2012 - 2022) 

 

2016 M. 

* „Mokykla ugdo sveiką vaiką“. Respublikinės programos „Sveikatiada“ konferencija. 

Lietuvos Respublikos seimas. Vilnius; 

*„Bendruomenės aktyvinimas  sveikos gyvensenos link, 

 įgyvendinant sveikatą stiprinančios mokyklos ir olimpinės kartos programas“ Konferencija 

 „Sveikatos netolygumų mažinimas Jonavos rajone; 

 

2015 M. 

*„Olimpinis ugdymas skatina bendradarbiauti su kitomis institucijomis, organizacijomis. 

Respublikinė mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencija. Lietuvos 

sporto universitetas, Kaunas. 

*„Mano Olimpas“. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Kaunas . 

 

2014 M. 

„Mokyklos bendruomeniškumo stiprinimas“. Respublikinėje mokyklų bendruomenių 

metodinėje – praktinėje konferencijoje “Sveika šeima - sveika mokykla“ Jonava. 
 

 

2022 M.  

„Aktyvumo ir /ar dėmesio sutrikimų turintis pradinukas mano klasėje: kaip galiu jam 

apdėti?‘ ( 2 val.) 2022-10-06 

Pažymėjimo Nr. PDT-74217 

„Elgesio sutrikimų turintys mokinys klasėje: pradinių klasių mokytojo veiksmai“ ( 3 val.) 

2022-10-18  

Pažymėjimo Nr..PDT-77688 

 

2021 M. 

„Situacinė lyderystė“ 2021-11-08 –09  

 ( 12 akad. val.).  Jonava;  

 

2020 M. 

„ Gabių ir talentingų mokinių ugdymo problemos, iššūkiai ir galimybės“ ( 4 akad. val. )  

2020-12-21 

Pažymėjimo Nr. (1.18. ) V-2020-4112;  

„Aš ir pokyčiai“  2020-10-22  ( 8 akad. val.)  

 Pažymėjimo Nr. LL3-20/24497;  

„ Naujausi pakeitimai. Darbo santykiai švietimo įstaigoje“  ( 4 akad. val.)  2020-09-22 

Pažymėjimo Nr. 20-532; 

„Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „Eduka klasėje“ nerealiuoju (asinchroniniu ) 

laiku2020-03-19 ( 2 akad. val.) 

Pažymėjimo Nr. MC-W-20-5666; 

Vertinimas ir įsivertinimas – mokomės ir augame kartu su vaiku  2020-03-12   

( 4 akad. val.) 

  Pažymėjimas Nr. (1.18.) V4-2020-1155 
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                         2019 M.                                  

    *„Matematikos mokymo metodai pradinėse klasėse“  2019-12-27  ( 6 val.) 

    Pažymėjimo Nr. 38428 

*„Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos 

sveikatos srityje stiprinimas“ ( 32 val.)  

*„Vaikų įtraukimas į probleminį mokymą 2019-12-30  ( akad.val.)  

Pažymėjimo Nr. (1.18.)V4-13895 

*“Gamtamokslinio tyrinėjimo priemonės pradinėse klasėse: turinys, galimybės ir 

iššūkiai“ 2019-10-28 ( 6 akad. val.) 

Pažymėjimo Nr. 38001 

*„Naujas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelis‘ 2019-04-11 ( 6 val.) 

Pažymėjimo Nr. 27598 

  

    2018 M. 

*„Pasirengimas pedagogo metinės veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo        

pokalbiui“ 2018-11-16 (6 akad. val.) 

Pažymėjimo Nr. KP-09550 

*„ Etatinis pedagogų (mokytojų) darbo užmokestis 2018-09-01“ 2018-08-21  

 Pažymėjimo Nr. 25468“ 

 
                                        Padėka                

2019 M.. 

*Padėka Birutei Prasauskienei už dalyvavimą inovatyviausių mokytojų    

adovanojimuose 2019 

     Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai. 

 

*Padėka Birutei Prasauskienei už aktyvų Solidarumo bėgimo 2019 organizavimą ir 

nuoširdų    mokinių įkvėpimą  daryti gerus darbus! 

Gelbėkit vaikus. 

 

2018 M. 

*Padėka  Birutei Prasauskienei už iniciatyvos palaikymą ir aktyvų dalyvavimą 

Pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“, skirtoje Konstitucijos dienai paminėti. 

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

 

*Padėka Birutei Prasauskienei už ilgametę vadybinę ir ugdomąją veiklą  

Jonavos rajono meras  Eugenijus Sabutis 

 

    2011 M. 

*Padėkos raštas Birutei Prasauskienei už ilgametį sėkmingą pedagoginį ir vadybinį   

darbą.   

              Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras G. Stepovavičius 

 

 

                      
  

PRIEDAI 
  

 

 

 Pažymų kopijos apie dalyvavimą konferencijose 

Įgytų kvalifikacijos pažymėjimų kopijos 

Padėkų  kopijos 
 


