
GYVENIMO
APRAŠYMAS

ASMENINĖ INFORMACIJA

Vardas ELENA
Pavardė JURKUVIENĖ
Gimimo data 1962-12-01
Telefonas (-ai) 8 615 6711

El. paštas (-ai)
tveraimokykla@gmail.com
elena.j45@gmail.com

Adresas (-ai) Pavasario 17-1, Tverų mstl., Rietavo sav.

Lytis moteris

PROFESINĖ PATIRTIS

Data: nuo–
iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas

1984-08-
25
iki
1985-09-
31

Plungės r. 
Varduvos 
vidurinė 
mokykla

mokytoja Fizikos mokymas 8-12 klasėse

1986-09-
01
iki
1991-04-
01

Plungės r. Tverų 
vidurinė mokykla

Užklasinio darbo 
organizatorė

  Užklasinės veiklos 
organizavimas.

1985-09-
01
Iki dabar

Plungės r. 
Tverų vidurinė 
mokykla

mokytoja Fizikos mokymas 7-12 klasėse

2003-08-
29
iki
2009-08-
31

Rietavo
sav. 
Tverų 
vidurin
ė 
mokykl
a

Socialinė 
pedagogė

Socialinis pedagogas  vadovaujasi 
tarptautiniais ir nacionaliniais teisės 
aktais, reglamentuojančiais socialinės 
pedagoginės pagalbos teikimą, 
gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos 
taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, 
bendruomenės etikos normomis bei šiuo
pareigybės aprašymu.

mailto:tveraimokykla@gmail.com


2009-09-
01

2014-12-
18

Rietavo sav. 
Tverų vidurinė 
mokykla

Rietavo sav. 
Tverų gimnazija

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo
kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, 
Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir 
kt.), Vaiko teisių konvencija, 
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 
mokslo ministerijos įsakymais, Rietavo 
savivaldybės tarybos sprendimais, 
administracijos direktoriaus, Švietimo 
skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės 
aktais, reglamentuojančiais švietimo 
įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių 
apsaugą, darbo santykius, gimnazijos 
nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, 
direktoriaus įsakymais, bendruomenės 
narių etikos ir elgesio normomis bei šiuo 
pareigybės.

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Šiaulių pedagoginis institutas
1980-1984

 Fizikos mokytoja.

KU Tęstinių studijų institutas
2002 -2004

Socialinė darbuotoja.

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 Klausym
as

Skaitym
as

Kalbėjim
as

Rašym
as

Prancūzų
kalba

Gerai Gerai Gerai Gerai

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

Program
os

Įvertinimas

MS Word Įgudęs vartotojas
MS Excel Pagrindai
MS PowerPoint Įgudęs vartotojas
El. paštas Įgudęs vartotojas
Internet Explorer Įgudęs vartotojas

Vadybinė kvalifikacinė kategorija –III vadybinė 
kategorija. Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – 8 
metai.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija –  mokytojo metodininko.
Socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija – vyresniojo socialinio pedagogo.





NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–

iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės

20
05 

Lietuvos socialdemokratų partija, 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
2011m. VVG ,,Rietavo iniciatyvos“ projekto ,,Kaimiškųjų bendruomenių 

jaunimo užimtumo“ koordinatorė. Projektas skirtas kaimo jaunimo 
užimtumo problemų sprendimui.

2013 m. Projektas „Kūrybinės partnerystės“. Lietuvos bendrojo ugdymo
mokykloms skirtas projektas. Jos tikslas – praplėsti ir 
praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir 
mokytojų kūrybiškumą

2017 m. Integruoto gamtos mokslų kurso programa 5-8 klasėms. Programos 
išbandyme vyksta užsiėmimai dėl ugdymo planavimo, programos 
tobulinimo, sudaromi veiklų pavyzdžiai.

Patvirtinu, kad visa teikiama informacija teisinga.

Parašas ................................. 2018-08-31


