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ASMENINĖ INFORMACIJA Jelena Suruda  
 

  

  

 +37064028704      

 jelenasuruda@gmail.com  

 

 
 

DARBO PATIRTIS   

 

 

Nuo 2021 m. gegužės 14 d.  

 
Direktorė  

Vilniaus r. Pagirių gimnazija, Šiltnamių g. 22, LT-14113 Pagiriai, Vilniaus r., tel. (8-5) 2 605 546. 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybes: 
Mokyklos bendruomenės telkimas, įgyvendinant valstybinę ir savivaldybės švietimo 

politiką, strateginių, ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos programų inicijavimas ir vykdymas, 
švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įstatymų bei kitų teisės aktų 
išmanymas ir jų tikslingas praktinis taikymas. Atsakomybė už biudžetinių įstaigų finansavimo tvarkos 
išmanymą ir jos praktinį taikymą, tikslingą lėšų panaudojimą ugdymo tikslams, darbo santykių 
palaikymą, vadovaujantis darbo santykius,  reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
įsakymais, kitais teisės aktais.  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 
 
Veiklos sritis Vaikų švietimas.   
 

Nuo  2021 m. rugsėjo 1 d. Matematikos mokytoja 

Vilniaus r. Pagirių gimnazija, Šiltnamių g. 22, LT-14113 Pagiriai, Vilniaus r., tel. (8-5) 2 605 546. 

Pagrindines veikos ir atsakomybės: 
 ugdytinių ugdymas pagal matematikos ir informacinių technologijų bendrąsias programas. 
 

Nuo 2018 m. rugpjūčio 22 d. iki 
2021 m. gegužės 13 d.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas 

Vilniaus r. Pagirių gimnazija, Šiltnamių g. 22, LT-14113 Pagiriai, Vilniaus r., tel. (8-5) 2 605 546. 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės: 
Mokyklos bendruomenės telkimas, įgyvendinant valstybinę ir savivaldybės švietimo 

politiką, strateginių, ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos programų inicijavimas ir vykdymas, 
švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įstatymų bei kitų teisės aktų 
išmanymas ir jų tikslingas praktinis taikymas. Atsakomybė už biudžetinių įstaigų finansavimo tvarkos 
išmanymą ir jos praktinį taikymą, tikslingą lėšų panaudojimą ugdymo tikslams, darbo santykių 
palaikymą, vadovaujantis darbo santykius,  reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
įsakymais, kitais teisės aktais.  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 
 
Veiklos sritis Vaikų švietimas.   
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Nuo 2012 m.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vilniaus r. Pagirių gimnazija, Šiltnamių g. 22, LT-14113 Pagiriai, Vilniaus r., tel. (8-5) 2 605 546. 

Pagrindines veiklos ir atsakomybės: 

▪ pamokų tvarkaraščių sudarymas, koregavimas; 

▪ elektroninio dienyno administravimas; 

▪ pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas; 

▪ su savo veikla susijusių įsakymų projektų rengimas; 

▪ mokyklinio geriausios klasės konkurso organizavimas; 

▪ vadovavimas gimnazijos veiklos planavimo, kokybės vertinimo proceso darbo  grupei. 

Veiklos sritis Vaikų švietimas.   
 

Nuo 2011 m.  Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius, Vytauto g. 31, LT-
14114 Keturiasdešimt Totorių k., Vilniaus r., tel. (8-5) 2 505 284. 

Pagrindines veiklos ir atsakomybės: 

▪ ugdymo plano ir bendrųjų ugdymo programų vykdymo organizavimas ir priežiūra; 

▪ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo priežiūra; 

▪ veiklos įsivertinimas; 

▪ mokinių nemokamo maitinimo priežiūra; 

▪ techninio personalo darbo organizavimas. 

Veiklos sritis Vaikų švietimas.   
 

Nuo  2010 m. iki 2021 m.  Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja 

Vilniaus r. Pagirių gimnazija, Šiltnamių g. 22, LT-14113 Pagiriai, Vilniaus r., tel. (8-5) 2 605 546. 

Pagrindines veiklos ir atsakomybės: 
 ugdytinių ugdymas pagal matematikos ir informacinių technologijų bendrąsias programas. 
 

Veiklos sritis Vaikų švietimas.   
 

Nuo 2010 m. iki 2011 m. Sekretorė 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius, Vytauto g. 31, LT-
14114 Keturiasdešimt Totorių k., Vilniaus r., tel. (8-5) 2 505 284. 

Pagrindines veiklos ir atsakomybės: 
 dokumentacijos tvarkymas; 
 infomacijos priėmimas ir tikslingas perdavimas. 

Veiklos sritis Raštvedyba.    

Nuo 2008 m. iki 2010 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių pagrindinė mokykla, Vytauto g. 31, LT-14114 Keturiasdešimt Totorių 
k., Vilniaus r., tel. (8-5) 2 505 284. 

Pagrindines veiklos ir atsakomybės: 

▪ pamokų tvarkaraščių sudarymas, koregavimas; 

▪ ugdymo proceso priežiūra; 

▪ budėjimo mokykloje organizavimas ir priežiūra; 

▪ pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas. 
 

Veiklos sritis Vaikų švietimas.   
 

Nuo 2006 m. iki 2010 m. Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja 

Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių pagrindinė mokykla, Vytauto g. 31, LT-14114 Keturiasdešimt Totorių 
k., Vilniaus r., tel. (8-5) 2 505 284. 

Pagrindines veiklos ir atsakomybės: 
 ugdytinių ugdymas pagal matematikos ir informacinių technologijų bendrąsias programas; 
 klasės vadovo veiklos. 
Veiklos sritis Vaikų švietimas.   
 
 
 



   Gyvenimo aprašymas Jelena Suruda  

   Puslapis 3 / 4  

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 
 

 
 

 
 

2010 m. gruodis  Matematikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 

 Vilniaus r. Pagirių gimnazija, Šiltnamių g. 22, LT-14113 Pagiriai, Vilniaus r. 

2007 m. rugsėjis – 2009 m. 
birželis 

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, specialiojo pedagogo profesinė 
kvalifikacija 

Vilniaus universitetas, Filosifijos fakultetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva  

Bendrieji dalykai: 
 pedagogų ir tėvų konsultavimas specialiojo ugdymo ir kasdienio gyvenimo su specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų klausimais. 
Profesiniai gebėjimai: 
 vaikų specialiųjų poreikių aptikimas ir įvertinimas; 
 įvaires negales turinčių vaikų mokymas, įgūdžių lavinimas; 
 integruoto ugdymo organizavimas ir vykdymas. 
  

2002 m. rugsėjis – 2006 m. 
birželis  

Matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija 

Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, 
Lietuva  

Bendrieji dalykai: 
 pedagogikos ir psichologijos žinios; 
 užsienio kalbų mokėjimas; 
 dokumentų rengimas. 

Profesiniai gebėjimai: 
 aiškus savo dalykų (matematikos ir informacinių technologijų) dėstymas; 
 informacinių technologijų naudojimas profesinėje srytyje;  
 tyrimų atlikimas, analizė ir išvadų pateikimas. 

Gimtoji kalba Rusų 

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų k. B2 B2 B2 B2 B2 

 2020-09-29 Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį (B2). Nr. VT-KAU/20-359 

Rusų k. C1 C1 C1 C1 C1 

Lenkų k.  A2 A2 A1 A1 A1 

Ispanų k. A1 A1 A1 A1 A1 

 

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

Bendravimo gebėjimai  Geri bendravimo įgūdžiai, įgyti darbo mokykloje metu. 
 Greitai randu bendrą kalbą su įvairaus amžiaus vaikais. 
 Lengvai prisitaikau darbo aplinkoje. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ Geri organizaciniai įgūdžiai; 

▪ Geri vadovavimo komandai įgūdžiai. 

 

Kiti gebėjimai 

 

▪ geri IKT įgūdžiai, dirbant įvairiose mokymosi platformose, panaudojant informacines sistemas įvairių 
ir tikslingų duomenų perdavimui, priėmimui (sėkmingai dirbu IQES online platformoje, google 
classroom platformoje, Kelto informacinėje sistemoje, DVS sistema, Mokytojo darbo apmokėjimo 
administravimo programa). 

▪ Geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, kuriuos įgijau dirbdama vadybinį ir pedagoginį darbą. 
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Skaitmeninė kompetencija ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 Pažengęs vartotojas 
Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

Pažengęs 
vartotojas 

 Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė   

 
▪ gerai išmanau darbą su informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis (turiu ECDL – Europos 

kompiuterio vartotojo pažymėjimą). 
 

ECDL pažymėjimas, 2011-08-19 NR. LT 031005  

Vairuotojo pažymėjimas  B kategorija 

http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences

