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ASMENINĖ INFORMACIJA Ona Kazėnienė  

 

 Viršuliškių g. 18-65, pašto kodas 05109, Vilnius, Lietuva  

Nėra    +370 67156293 

 ona.kazeniene@icloud.com 

Lytis Mot. | Gimimo data 07/02/1972| Pilietybė Lietuvos  
 

 

DARBO PATIRTIS   

 

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

PAREIGOS 
PAGEIDAUJAMAS DARBAS 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ direktorius  

Nuo 2017-11-02 iki dabar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nuo 1997-03-01 iki 2018-02-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 1990-09-04 iki 1997-03-01 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 1990-08-30 iki 1990-09-04 

 

 

 

  

Laikinai einanti direktoriaus pareigas 
Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“ K.Donelaičio g. 12, Vilnius LT-03102 
interneto svetainė www.vilniausdrevinukas.vilnius.lm.lt  

 

▪ Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymas. 

▪ Vadovavimas žmonėms. 

▪ Finansų valdymas 

▪ Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi 
 
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo vadyba 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Vilniaus lopšelis-darželis „Varpelis“ Ukmergės g. 204, Vilnius LT- 07167 
Interneto svetainė www.vilniausvarpelis.lt  
 

▪ Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymas. 

▪ Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi 
 
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo vadyba 

 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Vilniaus lopšelis-darželis „Varpelis“ Ukmergės g. 204, Vilnius LT- 07167 
Interneto svetainė www.vilniausvarpelis.lt 
 
▪ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdomosios veiklos organizavimas. 

 
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja 
Vilniaus lopšelis-darželis „Varpelis“ Ukmergės g. 204, Vilnius LT- 07167 
Interneto svetainė www.vilniausvarpelis.lt 
 
▪ Pagalba organizuojant Ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdomąją veiklą.. 

 
Veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
 
 
 

 
 

http://www.vilniausdrevinukas.vilnius.lm.lt/
http://www.vilniausvarpelis.lt/
http://www.vilniausvarpelis.lt/
http://www.vilniausvarpelis.lt/
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

 
 
 
 

1991-1996 m. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                 

                               1978-1990 m. 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija              LTKS/ EQF - 6  
Lietuvos edukologijos universitetas                                     
Studentų g. 29, Vilnis LT-08106 

 Ikimokyklinių įstaigų vadyba 

 Bendroji ir ikimokyklinė pedagogika 

 Bendroji ir vaiko psichologija 

 Ekonomikos teorija 

 Filosofija, politologija 
 
 
Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla 
Viršuliškių g. 7, LT-05107 Vilnius 
 
Vidurinio mokslo atestatas. 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

          VšĮ „Centrum educatus“, Pažymėjimas Nr. 2018-0971, bendrinės anglų kalbos kursas(lygis B1(B1.2)  

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai  Asmeninės darbo patirtys susijusios su bendravimu ir bendradarbiavimu.  Lankyti 
kursai, seminarai, mokymai bendravimo, streso valdymo ir pan., temomis padeda 
tobulinti bendravimo gebėjimus. Kursų metu įgytos kompetencijos: bendrakultūrinės, 
profesinio tobulėjimo, komunikacinė, informacijos valdymo, mokymosi kaip mokytis, 
bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Geri organizaciniai įgūdžiai, greitas problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas. 
Kursų metu įgytos kompetencijos : vadovavimo, projektų valdymo, organizuotumo, 
žmogiškųjų išteklių valdymo, organizacijos tobulinimo, pokyčių valdymo, tiriamosios 
veiklos.  

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija 
Turinio 
kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs vartotojas 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 

PRIEDAI   

 

 

  PPRC “Mokyklų vadovų kompiuterinio raštingumo pagrindai. Vadybinė dalis“ (16 
akad. val.) pažymėjimas Nr. 19134;  

 Mokyklų tobulinimo centro “Nauji IKT įrankiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogui“(5 d.) pažymėjimas Nr. AB-486;  

 LEU “Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal bazinės 
kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą“ pažymėjimas Nr. 642; 

 

 

▪ Gebu naudoti informacines komunikacines technologijas mokyklos valdymui: puikiai valdau 
kompiuterinius įgūdžius – Microsoft Office sistemoje (Word, Exel, Power Point ir kt.), 

▪ Gebu naudotis multimedijos įranga. 
 

Kiti gebėjimai  II vadybos kategorija 

 Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 

Vairuotojo pažymėjimas Įrašykite, kokios kategorijos transporto priemones galite vairuoti. 

▪ B kategorija 

Pristatymai 

Konferencijos 

Seminarai 

Kursai 

Rekomendacijos 

 

 

Skaitytas pranešimas „Lietuvos vaikų ir jaunimo centro“ praktinė-metodinė konferencijoje „Saugaus 

eismo kultūros ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“ pažymėjimo Nr. V 4-600 
2013-04-04 

Dalyvauta seminaruose, mokymuose, kursuose švietimo vadybos temomis: 

2019 m. vasario 13 d - 2019 m. sausio 30 d. mokymai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus 
kompetencijų ugdymasis“ 

2019 m. lapkričio 11, 19 d. projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ paskata 

2019 m. spalio 10-11 d. ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų konferencija „Gero darželio link“ 

2019 m. gegužės 9-10 d. ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų konferencija „Gero darželio link“ 

2019 m. kovo 22 d. konferencija „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“, 

2018 m. lapkričio 27 d.- 2018 m. rugsėjo 26 d. „Pradedančiųjų ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų ir 
jų mentorių kvalifikacijos tobulinimo programa“, 

2018 m. kovo 22 d. „Vadyba ir bendroji ugdymosi įstaigoje kultūra“, 

2017 m. spalio 11 d. „Ugdymo strategijos, padedančios kiekvienam vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) 
procese. Saugios ir stimuliuojančios aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje“, 

2017 m. lapkričio 29 d. „Vaikų gebėjimų vertinimo dokumentavimas ir rezultatų panaudojimas“, 

2017 m. birželio 1 d.  Civilinės saugos mokymai, 

2017 m. sausio 19 d. seminaras “Ikimokyklinis ugdymas paradigmų virsme“, 

2016 m. kovo 30 d. „Kaip atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas atsižvelgiant į „Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų aprašą?“. 

  Aukštojo mokslo diplomas ir jo priedas Nr. AA 002146 1996-05-02  

 II vadybinė kategorijos patvirtinimo pažymėjimas Nr. A 000963 2016-01-18 

 Ikimokyklinio ugdymo vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorijos pažymėjimas A Nr. 
006533 1996-06-13 

 Užsienio kalbos mokėjimo pažymėjimas Nr. 2018-0971, bendrinės anglų kalbos kursas(lygis 
B1(B1.2) 

 Vidutinio mokslo baigimo atestatas Nr. 007923 1990-06-15 

 Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursų pagal bazinės kompiuterinio 
raštingumo kvalifikacijos programą pažymėjimas Nr. 642 2005-03-24 

 Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ buvusio vadovo rekomendacija 2017-07-03 

 Skaityto pranešimo pažymėjimo kopija  Nr. V 4-600 2013-04-04 

 Išklausytų mokymu, seminarų pažymėjimų kopijos 
 


