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Europass  

Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) IEVA RUKŠIENĖ 

Adresas(-ai) Savanorių – 6/Pušyno -9, 97114 Kretinga, Lietuva.  

Telefonas(-ai) Darbo telefonas  8 445  78987 

 

 

El. paštas(-ai) direktore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt 

  

Pilietybė Lietuvė  

  

Gimimo data 1957 – 04 -21 

  

Lytis Moteris 

  

  

Darbo patirtis  

  

Datos 1996 – 06 - 22 

Profesija arba pareigos Direktorė  

Pagrindinės veiklos ir 

atsakomybės 

Telkti bendruomenę valstybinei ir savivaldybės švietimo politikai 

įgyvendinti, ilgalaikėms ir trumpalaikėms programoms vykdyti. Vadovauti 

strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui. 

Analizuoti švietimo įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę.  

Darbovietės pavadinimas ir 

adresas 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla. Savanorių – 58, Kretinga 

Darbovietės veiklos sritis arba 

ūkio šaka 

Švietimas 

1994-09-01 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Organizuoti ugdymo planų, bendrųjų specialiųjų ir individualių programų 

rengimą ir vykdymą. Kontroliuoti kaip mokinių žinios, mokėjimai ir įgūdžiai 

atitinka bendrųjų programų reikalavimus. 

Radviliškio m. lopšelis – darželis “Kregždutė”. Topolių – 1, Radviliškis 

 1989 – 09 - 01 

 Vyresnioji auklėtoja 

 Vadovauti metinių veiklos programų rengimui ir įgyvendinimui, analizuoti, 

vertinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo procesą, jo pokyčius. 

 Radviliškio m. lopšelis – darželis “Kregždutė”. Topolių – 1, Radviliškis 

 Švietimas  
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 1984 – 02 - 27 

 Grupės auklėtoja 

 Ikimokyklinis ugdymas 

 Radviliškio m. lopšelis – darželis “Kregždutė”. Topolių – 1, Radviliškis 

 Švietimas  

 1979 – 03 – 01 

 Grupės auklėtoja 

 Ikimokyklinis ugdymas 

 Gargždų m. II – asis lopšelis – darželis  

 Švietimas 

  

Išsilavinimas  

  

Datos 1986 – 06 – 01 

Kvalifikacija ikimokyklinės pedagogikos  ir psichlogijos dėstytojo ikimokyklinio 

auklėjimo metodininko kvalifikacija.  

Pagrindiniai dalykai, 

profesiniai gebėjimai 

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas  

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas      

  

Datos  2004 – 03 - 19 

Kvalifikacija   Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 

Pagrindiniai dalykai, 

profesiniai gebėjimai 

 Švietimo vadybos teoriniai pagrindai, švietimo organizacijų strateginis     

vystymas, teisiniai švietimo    organizavimo pagrindai. 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas 

Klaipėdos Universitetas Tęstinių studijų institutas 

  

 

Asmeniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

  Bendrosios kompetencijos: asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir 

pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, bendravimo ir 

informavimo.                                                   

Vadovavimo sričių kompetencijos: strateginio švietimo įstaigos valdymo; 

vadovavimo ugdymui ir mokymuisi; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo 

įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo. 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių - gimtoji 

  

Kita kalba(-os) Rusų – gerai, anglų – pagrindai. 
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Socialiniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Gebėjimas savarankiškai planuoti, Imli naujovėms, komunikabili, gebėjimas 

bendrauti ir bendradarbiauti. 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Gebėjimas organizuoti veiklą, taikyti biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, 

darbo teisinius santykius, švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius 

Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymus. 

  

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai 

ir kompetencijos 

MS Windows, MS Office, Microsoft Power, duomenų bazės, Interneto 

programos 

  

  

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija, vairavimo stažas nuo 2000 m.  

  

 

 


