
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

Vardas  GITANA  

Pavardė  KUŽMARSKYTĖ 

Gimimo data  1975-09-11 

Telefonas (-ai)  8 671 05720 

El. paštas (-ai) 
tveraimokykla@gmail.com 

gkuzmarskyte@gmail.com    

Adresas (-ai) Laukuvos 3-1, Tverų mstl., Rietavo sav. 

Lytis moteris  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

 

Data: nuo–

iki 
Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

1997-08-27 

iki  

2015-09-31 

Šilalės r. Tenenių 

pagrindinė 

mokykla 

mokytoja Biologijos 7-8 klasėse, chemijos 8 klasėje 

mokymas. 

2000-09-04 

iki  

2003-09-30 

Šilalės r.  Pajūrio 

ŽŪM 

mokytoja Chemijos, biologijos 10-12 klasėse 

mokymas. 

2001-09-01 

iki  

2001-10-09 

Šilalės r. 

Kvėdarnos 

vidurinė mokykla 

mokytoja Chemijos 8-10 klasėse mokymas. 

2001-08-31 

iki  

2016-07-29 

Šilalės r. Tenenių 

pagrindinė 

mokykla 

direktorė Vykdydama direktoriaus funkcijas 

vadovaujuosi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, valstybės 

valdymo institucijų teisės ir kitais 

norminiais aktais, Savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, 

Administracijos direktoriaus, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus įsakymais, 

mokyklos nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis ir direktoriaus pareigybės 

aprašyme numatytas funkcijas. 

2006-05-18 

iki 

2009-06-01 

Šilalės r. Pajūrio 

Stanislovo 

Biržiškio 

gimnazija 

Projekto „ Naujų 

mokymo metodų ir 

formų diegimas bei 

kūrybiškumo 

skatinimas 

mokykloje“ 

projekto 

vadybininkė 

Projekto organizavimas ir vykdymas. 

Projekto viešinimas: straipsnių rašymas į 

spaudą, viešųjų pirkimų organizavimas. 

mailto:tveraimokykla@gmail.com
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2016-08-01 Rietavo sav. Tverų 

gimnazija 

direktorė Vykdydama direktoriaus funkcijas 

vadovaujuosi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, valstybės 

valdymo institucijų teisės ir kitais 

norminiais aktais, Savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, 

Administracijos direktoriaus, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus įsakymais, 

mokyklos nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis ir direktoriaus pareigybės 

aprašyme numatytas funkcijas. 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Šiaulių pedagoginis institutas 

1993-1997 

Pradinio mokymo pedagogika, socialinių mokslų 

(edukologijos) pradinių klasių mokytoja. 

Vilniaus universitetas 

1999 -2000 

Chemijos mokytoja. 

Vytauto Didžiojo universitetas 

2002 - 2005 

Ugdymo organizavimas ( edukologijos magistro kvalifikacinis 

laipsnis). 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių kalba. 

Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) –  

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 

gerai, labai gerai, puikiai) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Anglų kalba Gerai Gerai Gerai Gerai 

 

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 

profesionalas). 

Programos Įvertinimas 

MS Word Įgudęs vartotojas 

MS Excel Įgudęs vartotojas 

MS PowerPoint Įgudęs vartotojas 

El. paštas Įgudęs vartotojas 

Internet Explorer Įgudęs vartotojas 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kategorija. 

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – 15 metų. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyresniojo mokytojo. 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – vairuotojo pažymėjimas - 

B kategorija. 
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NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2005 Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, narys 

2015 Lietuvos mokyklų vadovų asociacija, narys 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA 

(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate; 

konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate 

parašęs.) 

 

Data Projektai 

2005 m.  

 

Šiaurės šalių „Sveikatos stiprinimo efektyvumo didinimas tarp kaimo 

profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų“. 

2006m.  Pagal Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2 prioriteto „ 

žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „mokymosi visą gyvenimą 

sąlygų plėtojimas“, projektas „ Naujų mokymo metodų ir formų diegimas 

bei kūrybiškumo skatinimas mokykloje“. Suteikta ES parama 386484,00 

litų yra iš Europos socialinio fondo lėšų, gaunamų pagal BPD Lietuvos 

respublikos bendrąjį finansavimą.  Tikslas - užtikrinti teikimų mokymo ir 

mokymosi paslaugų kokybę, skatinti mokymo proceso dalyvių 

kūrybiškumą, diegiant inovatyvias mokymo formas bei metodus, 

įgyvendinti tęstinio mokymosi visą gyvenimą principus. 

2006m. Paramos Europos fondas 1.5 priemonė „ Informacinių technologijų 

diegimas mokykloje – naujų mokymosi metodų naudojimo ir 

kūrybiškumo didinimo pagrindas“. 

2007m. Projektas sporto aikštynui renovuoti pagal EEE ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų projektų rengimo fondui paramai gauti. Parengtas sporto 

aikštynui renovuoti techninis projektas. 

2013 m. Projektas „Kūrybinės partnerystės“. Lietuvos bendrojo ugdymo 

mokykloms skirtas projektas. Jos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą 

mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. 

______________________________ 

 

Patvirtinu, kad visa teikiama informacija teisinga.  

 

Parašas .................................                                               2016-11-03 

 


