
Gyvenimo aprašymas (CV) 

    

    Asmeninė informacija:  

               Vardas, Pavardė      Ona Šukienė 

                            Adresas       Dzūkų g.6, Šveicarija, Dumsių sen., Jonavos raj. 

                  Telefonas (-ai)      868720742 

                           El. paštas      paneriopradine@gmail.com   

                            Pilietybė      Lietuvos 

                     Gimimo data      1953 m. spalio 14 d. 

                                  Lytis      Moteris 

                 Šeiminė padėtis      Ištekėjusi 

                   

                   Išsilavinimas:   

                                  Data      1998 m. 

                     Kvalifikacija      Pradinių klasių mokytoja 

      Įstaigos, kurioje įgytas      Šiaulių universitetas 

                     išsilavinimas,  

          pavadinimas ir tipas  

      Kvalifikacijos lygmuo      Pradinio ugdymo pedagogikos  bakalauras 

      pagal nacionalinę arba  

    tarptautinę klasifikaciją        

                                   

                                  Data      1985 m. 

                     Kvalifikacija      Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, ikimokyklinio 

                                                auklėjimo metodininkas 

      Įstaigos, kurioje įgytas      Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 

                     išsilavinimas,  

          pavadinimas ir tipas  

      Kvalifikacijos lygmuo      Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija 

      pagal nacionalinę arba  

    tarptautinę klasifikaciją 

 

                  Darbo patirtis: 

                                   Data     Nuo 1994 m. 

      Profesija arba pareigos     Direktorė 

            Pagrindinės veiklos    Organizuoja visapusišką  ir ugdomosios veiklos proceso organizavimą,  

                   ir atsakomybės     ūkinės ir finansinės veiklos atskaitomybę.   

   Darbovietės pavadinimas     Jonavos Panerio pradinė mokykla,  

                            ir adresas     Kauno g. 9, Jonava 

  Darbovietės veiklos sritis      Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas 

                              

                                    Data     1993 m. 

      Profesija arba pareigos      Vedėja 

            Pagrindinės veiklos     vadovavimas įvairios veiklos sritims 

                   ir atsakomybės 

   Darbovietės pavadinimas     Jonavos miesto vaikų l/d „Pasaka“  

                            ir adresas     Kauno g. 9, Jonava 

   Darbovietės veiklos sritis     Ikimokyklinis ugdymas 

 

                                   Data      1990 m. 

      Profesija arba pareigos      Vedėja 

            Pagrindinės veiklos     Vadovavimas įvairios veiklos sritims 

                   ir atsakomybės 

   Darbovietės pavadinimas     Jonavos miesto vaikų l/d „Ţibutė“,  

                            ir adresas     Vytauto g. 6, Jonava 

   Darbovietės veiklos sritis     Ikimokyklinis ugdymas 

                                  Data       1987 m. 



      Profesija arba pareigos      Vedėja 

            Pagrindinės veiklos     Vadovavimas įvairios veiklos sritims 

                   ir atsakomybės 

   Darbovietės pavadinimas     Jonavos miesto vaikų l/d „Berţelis“,  

                            ir adresas     Ţeimių takas 7, Jonava 

   Darbovietės veiklos sritis     Ikimokyklinis ugdymas 

 

                                   Data      1986m. 

      Profesija arba pareigos      Vedėja 

            Pagrindinės veiklos     Vadovavimas įvairios veiklos sritims 

                   ir atsakomybės 

   Darbovietės pavadinimas     Jonavos miesto vaikų l/d „Kregţdutė“,  

                            ir adresas     Chemikų g. 2, Jonava 

   Darbovietės veiklos sritis     Ikimokyklinis ugdymas 

 

                                   Data      1985 m. 

      Profesija arba pareigos      Vedėja 

            Pagrindinės veiklos     Vadovavimas įvairios veiklos sritims 

                   ir atsakomybės 

   Darbovietės pavadinimas     Jonavos rajono, Liepių vaikų l/d ‚Liepaitė“,  

                            ir adresas     Bukonių sen., Liepių km. 

   Darbovietės veiklos sritis     Ikimokyklinis ugdymas 

 

     

      Asmeniniai gebėjimai 

              ir kompetencijos 

             Darbo kompiuteriu     Kompiuterinis raštingumas – ECDL sertifikatas 

gebėjimai ir kompetencijos 

       

     Profesinė kompetencija      Moku vadovauti ţmonėms, suprantu jų poreikius, sugebu bendrauti ir                             

                                                 bendradarbiauti. Moku paskirstyti įpareigojimus, koordinuoti  

                                                 bendruomenės veiklą. 

 

                Kiti gebėjimai ir      Turiu asmenybės paţinimo gebėjimų, kuri būtina visiems darbams. 

                   kompetencijos       Toks gebėjimas sutelkia ir išlaiko dėmesį, įsiminti ir atgaminti,  

                                                 gebėjimas lyginti, sisteminti, klasifikuoti, konkretinti, pagrįsti  

                                                 teiginius, motyvuoti savo veiksmus ir t.t. 

 

  Vairuotojo pažymėjimas     2000 m. išduotas vairavimo paţymėjimas (B kat.) 

   Papildoma informacija       aktyviai dalyvauju politikoje, buvau tris kartus išrinkta į savivaldybės 

                                                 tarybos narius, kandidatė į Lietuvos seimą. Ilgą laiką buvau partijos 

                                                 vice pirmininke. Pagal savo kompetenciją kuravau Švietimo, kultūros 

                                                 ir sporto sritį, taip pat socialinius klausimus. Šiuo metu esu partijos 

                                                 tarybos narė. Daug keliauju po Europos valstybes, siekdama 

                                                 susipaţinti su švietimo naujovėmis. Turiu organizacinių, meninių    

                                                 sugebėjimų. 

  

                                


