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Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

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

Adresas(-ai) Vilnius, Lietuva.  

Telefonas(-ai)  + 370 655 07030  

El. paštas(-ai) gontovnik.saulute@gmail.com 
  

Pilietybė Lietuvos Respublikos 
  

Gimimo data 1972 11 28 
  

Lytis Moteris 
  

  

Darbo patirtis  
  

Datos 
Profesija arba pareigos 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 
Darbovietės pavadinimas ir adresas 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka 
 

Datos 

Nuo 2019 m. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Pradinio ugdymo organizavimas ir priežiūra 
D/m „Saulutė“ , Miglos g.1, Vilnius 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas 
 
2011 03 01- iki dabar   

Profesija arba pareigos 
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja, auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija 
Vaikų ugdymas ir paruošimas mokyklai. 
D/m „Saulutė“ , Miglos g.1, Vilnius 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas 

 
Datos 

Profesija arba pareigos 
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka 

 
Datos 

Profesija arba pareigos 
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka 

 
2003-2011 
Auklėtoja 
Vaikų ugdymas ir paruošimas mokyklai.  
L/d „Žirniukas“, Verkių g.17, Vilnius 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 
 
1992-2003 
Muzikos vadovė 
Muzikinis vaikų ugdymas.   
L/d „Žirniukas“, Verkių g.17, Vilnius 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 

  

Išsilavinimas  
  

Datos 2004-2006  

Kvalifikacija Auklėtojo kvalifikacija 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Pedagogika, psichologija. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Vilniaus pedagoginis universitetas 
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Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

 
Datos 

Kvalifikacija 
Pagrindiniai dalykai, profesiniai 

gebėjimai 
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas ir tipas 
 
 

Edukologijos bakalauro laipsnis 
 
 
1988-1992 
Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija 
Pedagogika, psichologija. 
 
Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla 
 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Rusų 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Kalba   Lietuvių  Lietuvių  Lietuvių  Lietuvių  Lietuvių 

   Lenkų  Lenkų    Lenkų   

   Anglų  Anglų       

  

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Puikūs bendravimo gebėjimai. Gebu dirbti komandoje, galiu būti grupės narys ir grupės lyderis. 
Lengvai prisitaikau naujoje ir daugiakultūrėje aplinkoje. Greitai susiorientuoju, įsigilinu į darbą. Patirtis 
įgyta dirbant l/d „Žirniukas“ ir d/m „Saulutė“ 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Puikūs strateginio mąstymo, gebėjimo savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą įgūdžiai 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Dirbu su skaitmenine technika, su Smart lenta, filmuoju, fotografuoju, kuriu filmukus. 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

2016 Vilnius Coding School mokyklos pradedančiųjų programuotojų kursas. 
2015 „Švietimo įstaigos modernaus tinklalapio kūrimas su TVS WordPress“ Lietuvos edukologijos 
universitetas profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Pažymėjimas PK9 Nr.1692 
2003 kursas „Asmeninio kompiuterio naudojimas verslo vadyboje“ N.Kozakovos kompiuterių 
mokykloje. Pažymėjimas V-030418001    
2003 04 23 ECDL pradmenų pažymėjimas NR.LT005108 
 

  

Meniniai gebėjimai ir kompetencijos 1988 m. Vilniaus m. 4 vaikų muzikos mokyklą, fleitos specialybės kursas. 
  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos 2015 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo praktikos mentoriaus kompetencija. Lietuvos 
edukologijos universitetas. Pažymėjimas PK9 Nr.1487 
Esu darbšti, atsakinga, sąžininga, pareiginga, mėgstu bendrauti su žmonėmis, imli naujovėms, 
tolerantiška, kūrybiška, ryžtinga, tikslo siekianti, aktyvi. 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) 
Automobilis 

B kategorija nuo 1996 11 28 
Turiu 

  

  

 


