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ASMENINĖ INFORMACIJA Sigita Dailydienė 
       85 2463303      

 info@bitute.vilnius.lm.lt 

 
DARBO PATIRTIS  

  

Nuo 2021-03-03 iki dabar              Direktorė 
 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

Nuo 2018-08-20 – 2021-03-02  

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2017-02-28 iki 2018-08-20   

 

  

    

 

 

 

Nuo 2015-05-24 iki 2017-02-28    

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2000-02-01 iki 2015-05-23  

 

 

 

 

 

 

Nuo 1999-06-01 iki 2000-01-30                     

L. e. direktoriaus pareigas 
Lopšelis-darželis  „Bitutė“, Paberžės g. 20, Vilnius 
 
Įstaigos strategijos kūrimas. 
Organizacijos darbuotojų poreikių derinimas,  motyvavimas ir aktyvinimas. 
Sutarčių  sudarymas. 
Personalo atranka, vertinimas. 
Biudžeto planavimas. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Lopšelis-darželis  „Bitutė“, Paberžės g. 20, Vilnius 
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso planavimas, organizavimas, vertinimas. 
Tarptautinių, regioninių, įstaigos projektų koordinavimas ir įgyvendinimas. 
Socialinių projektų, metodinės veiklos ir pagalbos organizavimas šeimoms ir pedagogams. 

 
L. e. direktoriaus pareigas 
Lopšelis-darželis „Bitutė“, Paberžės g. 20, Vilnius 
 
Įstaigos strategijos kūrimas. 
Darbo organizavimas ir planavimas įgyvendinant investicijų projektą „Vilniaus lopšelio-darželio 
„Bitutė“ pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ , 
užtikrinant švietimo programų įgyvendinimą, tinkamą ugdymo turinio ir proceso kokybę. 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Lopšelis-darželis  „Bitutė“, Paberžės g. 20, Vilnius 
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso planavimas, organizavimas, vertinimas, 
užtikrinant ugdymo turinio ir proceso kokybę. 
Aktyvus dalyvavimas Vilniaus miesto metodinės tarybos veikloje. 
 
Auklėtoja 
Lopšelis-darželis  „Bitutė“, Paberžės g. 20, Vilnius 
 
Vaikų ugdymo organizavimas, pasiekimų ir individualios veiklos vertinimas, analizė, 
bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. 
Ikimokyklinis  ir priešmokyklinis ugdymas. 

 Nuo 1983-09 iki 1988-04  Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo 
metodininkės, universitetinės antrosios pakopos studijos. 
 
Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis institutas, 
pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Studentų g. 39, LT -08106 Vilnius. 
 

Įrašykite EQF lygį (jei 
žinote) 

-Išplėtota  žinių, mokėjimų, įgūdžių sistema, laiduojantį gilų ir įvairiapusišką vaikų auklėjimo profesijos 
pažinimą. 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

                                                                                                                              

 

        

 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Rusų                          C2 C1                  C1             C1              B2 

 Įrašykite kalbos gebėjimus patvirtinančio dokumento pavadinimą. Nurodykite lygmenį (jei žinote). 

Anglų B1 B1              B1               B1              B1 

 VšĮ „Centrum educatus“  Anglų kalbos mokymo centras , Certificate  Nr. 2018-0787 

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

Bendravimo gebėjimai Gebu sutarti ir susitarti. 

Moku klausytis. 

Gebu dirbti komandoje. 

Bendravimo įgūdžius nuolat  tobulinu  įvairiuose  mokymuose bei bendradarbiaudama su įstaigos 
bendruomene ir socialiniais partneriais. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Priimu sprendimus, vadovauju komandoms. 

Skatinu žmones mąstyti. 

Prisiimu atsakomybę. 

Rodau pavyzdį. 

Sukuriu grįžtamąjį ryšį. 

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai  įgyti mokymosi  ir  seminarų metu  bei 18 metų  dirbant  
vadovaujantį darbą . 10 m. esu Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje taryboje, kuri  
apjungia švietimo įstaigų ugdymo  turinio  ir pedagogų veiklos inovacijų paieškas . 

Pageidaujamoms pareigoms  
reikalingi gebėjimai 

Pozityvus mąstymas. 

Problemų indentifikavimas, formulavimas, konfliktų ir ginčų sprendimas. 

Mokymasis, orientuotas  į ateities poreikius. 

Dalyvavau projekto „ Studijų praktikos ir pradedančių dirbti mokytojų globos sistemos  tobulinimas, 
parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus“  tęstiniuose 5 modulių  
kvalifikacijos  kėlimo seminaruose mentoriaus kompetencijoms įgyti  

(Pažymėjimas  Nr. 158, 2007-11-07) 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Įgudęs vartotojas Įgudęs vartotojas Pažengęs vartotojas Pažengęs vartotojas Pažengęs vartotojas 

 
 

 „Skaitmeninis raštingumas“  Pažymėjimas Nr. TSC-9483, 2020-10-08 
„Pedagogų kompiuterinis raštingumas. Edukologinė dalis“   Pažymėjimas Nr. 883,  2017-02-20 
Natalijos Kazakovos Kompiuterių mokykla , kursai „Kompiuterinis raštingumas“  K-040217018 

 

 
 

 
Kursuose patobulinau  inovatyvių mokymo metodų, darbo virtualioje mokymosi aplinkoje ir profesinio 
tobulėjimo kompetencijas. 
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

                                                                                                                                             

 
 
 
 

 

             Vairuotojo pažymėjimas           B 

Pristatymai 

Konferencijos 

 

 

 

 

 

 
 

Apdovanojimai 
                           Pagyrimo raštai        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarai 
Kursai 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     

Narystė 
 

 Lopšelyje-darželyje „Puriena“ . Pranešimas „Ugdymo proceso planavimas“ 2016-11-03, Vilnius. 

 Respublikinė Tėvo Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos  vardo metodinė-praktinė konferencija „Žmogaus 
ekologija“. Pranešimas „Gamtos ratas: daugiametis gamtamokslinio-ekologinio ugdymo projektas 
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Bitutė“  2016-02-15, Šiauliai. 

 Respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Integralios asmenybės ugdymas“  
Pranešimas „Etnokultūrinio ugdymo integravimo galimybės“  2015-11-26, Kaunas. 

 Respublikinė konferencija „Bitutės dūzgia - bičiuliautis kviečia“. Pranešimas „Vilniaus „Bitutės“ 
avily...“ 2015-10-27 

 

 Lietuvos tautinio olimpinio komiteto padėka  už kūrybišką ir inovatyvų ugdymą, organizuojant 
projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“  veiklas nuotoliniu būdu. 

 Vilniaus miesto mero  padėka   už  piešinių-laiškų parodos   organizavimą „Mano laiškas – 
linkėjimai Lietuvai“, skirtos Lietuvos valstybės 100-ečiui paminėti.  2018 m. 

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento  padėka  už 
piešinių parodos, skirtos Lietuvos Valstybės 100-ečiui  paminėti   „Aš piešiu Lietuvą“, 
organizavimą. 2018 m. 

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento  padėka  už 
nuoširdų, kūrybingą visuomeninį darbą organizuojant konferenciją  „Vaikų  gebėjimas bendrauti ir 
bendradarbiauti su bendraamžiais“  2014 m. 

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento  padėka  už 
svarų indėlį ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinės tarybos veikloje. 2012 m.. 

 Lietuvos tautinio olimpinio komiteto padėka už projekto „ Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies 
mokymo įstaigose“ įgyvendinimą“. 2011 m. 

 

 „Vadovų akademija“  2021-05-07 – 2021-12-01 

 Dramblys .lt- Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, naudojant Limbinio 
mokymo(si) metodiką. Pažymėjimas Nr. KT3-11-5955, 2020 m. 

 „Dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje: nauji reikalavimai, iššūkiai, būtini darbai“  Pažymėjimas 
Nr. TSC- 15279, 2019 m. 

 „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“.  Pažymėjimas  Nr. SC19/0092, 
2019 m. 

 „Pedagogo veiklos pokalbis: vadybinis aspektas“. Pažymėjimas  Nr. PK9-884,  2018m. 

 „Darni  mokykla 2017“ Pažymėjimas Nr. (1.18.) V4-652, 2017 m. 

 „Atnaujinta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema“.  Pažymėjimas  Nr. SC17/0098, 
2017 m. 

 „Naujas Darbo kodekso taikymas praktikams - esminiai pokyčiai darbo santykių reglamentavime“ . 
Pažymėjimas Nr. 9124, 2016 m. 

 „Žmogiškųjų išteklių strategijos ir personalo politikos kūrimas organizacijoje“. Pažymėjimas Nr. 
7525, 2015 m.  

 

  Nuo 2019-01-02 esu Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos narė 

 Nuo 2009-10-21  esu  Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinės tarybos narė. 

 

 

 

 

 

 
 


