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 AUŠRA ŠILEIKIENĖ 
 

Gimimo data                      1960 m. lapkričio 7 d. 
 

Adresas Pušyno 10, Biržūnai, LT- 32210, Zarasų rajonas, Lietuva  
  

Telefono numeris +370 615 52954 
 

El. paštas ausra.sileikiene@gmail.com 
 

Išsilavinimas, 

kvalifikacija 
2005-2007 m.  

 

Vilniaus  pedagoginis universitetas 

Technologijų ir dailės studijų programa 

Mokytojo kvalifikacija, edukologijos bakalauras 

1978-1983 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas  

Chemijos- taikomųjų darbų specialybė  

vidurinės mokyklos chemijos ir taikomųjų darbų mokytojos 

kvalifikacija 

Darbinė veikla 2020-05-04 iki šiol     

 

Direktorė 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“  

 2009-2019 m. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos, technologijų ir 

žmogaus saugos mokytoja 

Zarasų rajono  Salako pagrindinė mokykla 

 2001-2009 m. 

 

Chemijos, technologijų, dailės, matematikos ir žmogaus saugos 

mokytoja 

Zarasų rajono  Salako pagrindinė mokykla 

 2001-2007 m.  

 

Chemijos ir technologijų mokytoja 

Zarasų rajono Degučių pagrindinė mokykla  

 1999-2003 m. 

 

Chemijos ir technologijų  mokytoja 

Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla 

 1987-2001 m.  

 

Chemijos, technologijų ir dailės  mokytoja 

Zarasų rajono Salako vidurinė mokykla 

 1984-1987 m. 

 

Auklėtoja 

Zarasų rajono Antazavės mokykla- internatas 

 1982-1984 m. Vyresnioji laborantė 

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas 

Papildomi įgūdžiai:  

Kalbos  Gimtoji kalba 

Rusų  kalba                         

Prancūzų  kalbos                      

  Lietuvių kalba 

Kalbu laisva   

Vidutiniai įgūdžiai 

Gebėjimai, 

asmeninės savybės 
       Didelė patirtis mokyklos ugdymo proceso organizavime, metodinėje veikloje, prevencinių 

programų vykdyme, vadovavime mokinių organizacijai, atsakingas požiūris į darbą, 

mokėjimas planuoti savo ir kitų veiklą, informacijos valdymo ir komunikacinė 

kompetencija, komandinio darbo patirtis, komandos formavimo ir motyvavimo įgūdžiai, 

iniciatyvumas, aktyvumas ir atsakingumas. 

 Bendraujanti su įvairaus amžiaus žmonėmis, lengvai prisitaikau dideliame kolektyve, 

lanksti, tolerantiška, nekonfliktiška, siekianti užsibrėžto tikslo ir norinti surasti geriausią 

sprendimą, komunikabili, pareiginga, iniciatyvi, gebanti sutarti ir susitarti, gebanti telkti 

bendruomenę darniam darbui,  žingeidi, nebijanti priimti naujus iššūkius. 

Empatiška, atsakinga ir pareiginga, nuolat mokausi pati ir nebijau prašyti patarimo, siekiu 

tobulėti ir gilinti žinias, darbinė patirtis bendraujant su įvairaus amžiaus ir išsilavinimo 

žmonėmis ir kt. 

http://www.rekvizitai.lt/
mailto:ausra.sileikiene@gmail.com


 

Dirbu su pagrindinėmis MS Office programomis (Word, Excel, Power Point, Picture 

manager), naudojuosi ryšio priemonėmis, socialiniais tinklais, gebu dirbti su duomenų 

bazėmis, gebu rinkti ir apdoroti statistinius duomenis, gebu kaupti, analizuoti, apibendrinti ir 

vertinti informaciją, teikti išvadas, ataskaitas. 

Domiuosi tautodaile, gebu sudominti ir mokyti įvairaus amžiaus žmones, keliavimas, 

skaitymas, kultūros renginių lankymas, meninė raiška (sodų vėrimas, karpiniai, siuvinėjimas, 

pynimas, floristika ir kt.), rankdarbiai, bendruomeninė veikla. 

Vairuotojo 

pažymėjimas 

B kategorija, stažas nuo 1989 m. 
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