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ASMENINĖ INFORMACIJA Zofija Lydekienė 
 

  

 Ţaliojo kalno g. 8, Vanagių k., Ţemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r., LT 99201 

   8 679 67 977       

zolyde@gmail.com 

Moteris   19/11/1960  Lietuvė 

 

 

DARBO PATIRTIS   

 
 

 
 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 
 

  

1994-09-01 – dabar Mokyklos-darţelio direktorė  

Ţemaičių Naumiesčio mokykla-darţelis,  Akacijų g. 3, Ţemaičių Naumiestis, Šilutės r. 

Mokyklos-darţelio bendruomenės telkimas valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, veiklos planui 
vykdyti. Strateginio, veiklos ir ugdymo planų rengimo inicijavimas ir jų įgyvendinimo uţtikrinimas. 
Personalo atranka, pareigų paskirstymas, uţduočių delegavimas, kontrolė. Mokyklos-darţelio veiklos 
ir pokyčių stebėsena, vertinimas. Švietimo ministro ir Šilutės rajono savivaldybės švietimo skyriaus 
vedėjo įsakymų, mokyklos tarybos nutarimų vykdymas. Ataskaitų apie įstaigos veiklos rezultatus 
rajono savivaldybės tarybai, merui, mokyklos-darţelio tarybai teikimas. Tėvų, globėjų informavimas ir 
švietimas. Metinės  įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymas. Atsakomybė uţ mokyklos-darţelio 
lėšų naudojimą, ugdymo rezultatus, darbų saugą, sanitarinių higienos normų reikalavimus, ugdytinių ir 
personalo saugumą.  
 
Švietimas 
 

1999-09-01 – 2010-05-31 Pradinių klasių mokytoja 

Ţemaičių Naumiesčio mokykla-darţelis,  Akacijų g. 3, Ţemaičių Naumiestis, Šilutės r. 

Pradinio ugdymo proceso organizavimas, planų rengimas, mokinių ţinių, veiklos ataskaitų ir 
pristatymų rengimas, tėvų informavimas.  
 
Švietimas 
 

1981-04-01 – 1994-08-31 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

Ţemaičių Naumiesčio vaikų lopšelis-darţelis,  Birutės g. 14, Ţemaičių Naumiestis, Šilutės r. 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimas, vaikų ugdymo pasiekimų vertinimas, 
tėvų informavimas. 

Švietimas 

2002 – 2004 Edukologijos magistras (Švietimo vadybos studijų programa) 

Klaipėdos universitetas 

 

1995 – 1998 Edukologijos bakalauras (Pradinės mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija) 

Klaipėdos universitetas  

 

1982 – 1987 Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo 
metodininko kvalifikacija 

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas  

 

1978 – 1981 Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija  

Klaipėdos  A. Venclovos pedagoginė mokykla  

mailto:zolyde@gmail.com
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Gimtoji kalba 

 

Lietuvių 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas ţodţiu  
Informacijos 

pateikimas ţodţiu   

Anglų B1 B1 B1 B1 B1 

 UAB „Amber Language Centre“ Paţyma Nr. 05/09-063, Oxford Online Placement Test, bendras anglų kalbos 
mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra B1 

Rusų  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Bendravimo gebėjimai Gebėjimas išklausyti ir išgirsti, valdyti konfliktines situacijas, aiškiai pateikti informaciją.  

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebėjimas formuoti ir valdyti komandas, kurti veiksmingą mokyklos personalo politiką, uţtikrinančią 
ugdymo kokybę ir demokratinio vadovavimo principus. Konsultuoti, bendrauti, bendradarbiauti, 
sudaryti palankias sąlygas pedagogų profesinių kompetencijų ugdymuisi. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai  

Gebėjimas lyderiauti, dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktines situacijas, vesti susirinkimus, 
pirmininkauti darbo grupėms, koordinuoti ir organizuoti veiklas, strategiškai mąstyti, planuoti, deleguoti 
atsakomybę, priimti sprendimus, efektyviai komunikuoti, valdyti pokyčius, vadovauti ugdymui ir 
mokymuisi, mokytis ir dalytis ţiniomis. 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Paţengęs Pradedantis Pradedantis Pradedantis Pradedantis 

 
Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  paţengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 

 Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai, paţymėjimo Nr. M1-5506 

  Microsoft  Office programos (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer, Google Chrome.  

Vairuotojo paţymėjimas B kategorija 


