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ASMENINĖ INFORMACIJA Dalia Šidlauskienė 
 

 

 Birutės g. 42, Trakai  

 +37052855586      

 trakupradinemokykla@gmail.com 

Lytis moteris   

Pilietybė Lietuvos  

 

DARBO PATIRTIS   

 2021 m. vasario 8 d.       Direktorė 
 
 

      2009 m. iki 2018 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė 
 

Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
departamentas 

 Švietimo politikos analizė, stebėsena, vertinimas, sprendimų kūrimas. 
 Vadovavimas Vilniaus miesto Vaiko gerovės komisijai.  
 Vilniaus miesto Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas. 
 Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 
 Vilniaus miesto švietimo įstaigų kuravimas. 
 Vilniaus miesto socialinių pedagogų kuravimas.  
 Vilniaus miesto vaikų vasaros poilsio programų organizavimas. 

 
                2007 m. – 2009 m. Vyriausioji specialistė 

 
Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Personalo departamentas. 
 Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymų organizavimas. 
 Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos darbuotojų atostogų administravimas. 
 Viešųjų pirkimų organizavimas. 
 Komandinio darbo formavimas. 
 Personalo valdymas. 
 

               2003 m. – 2007 m. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla  
 Ugdymo įstaigos strategijos kūrimas, analizė, stebėsena, vertinimas, sprendimų 
priėmimas. 

 Ugdymo proceso organizavimas. 
 Komandinio darbo formavimas. 
 Vadovavimas klasei, metodiniam būreliui, studentų praktikai. 

 
                1994 m. – 2003 m. Pradinio ugdymo mokytoja 

Vilniaus Medeinos pradinė mokykla 
 Ugdymo įstaigos strategijos kūrimas, analizė, stebėsena, vertinimas, sprendimų 
priėmimas. 
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IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   

 
 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

 Ugdymo proceso organizavimas. 
 Komandinio darbo formavimas. 
 Vadovavimas klasei. 
 
 

2008 m. – 2010 m. 

 

 

 

 

1991 m. – 1995 m. 

 

 

 

 

1980 m. – 1991 m. 

 

Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis  

Mykolo Romerio Universitetas  

 Švietimo politikos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse 
išmanymas. 

 

Pedagogikos ir metodikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis  

Vilniaus Pedagoginis Universitetas 

 Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos išmanymas. 

 

Vidurinis išsilavinimas  

Vilniaus 9-oji vidurinė mokykla (Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija) 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių kalba 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

 

Rusų kalba C2 C2 C2 C2 C2 

Bendravimo gebėjimai Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama pedagoginį darbą bei viešojo 
administravimo srityje. 

Nuolat rengiu susirinkimus, posėdžius bei jiems vadovauju, skaitau pranešimus, 
dalyvauju konferencijose, seminaruose, mokymuose. 

Organizaciniai ir 
vadovavimo gebėjimai 

Gebu vadovauti komandai.  

Dirbau įvairiose darbo grupėse, analizavau, siūliau sprendimus, rengiau įstatymų 
projektus, pristatinėjau darbo rezultatus.  
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PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 
 

Skaitmeniniai gebėjimai ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija Turinio kūrimas 
Saugos 

reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 įgudęs vartotojas įgudęs vartotojas įgudęs vartotojas įgudęs vartotojas įgudęs vartotojas 

Kiti gebėjimai Esu iniciatyvi, atsakinga, pareiginga, kūrybinga. 

Vairuotojo pažymėjimas B vairuotojo kategorija 

 

Projektai 

Konferencijos 

Seminarai 

Apdovanojimai 

Narystės 

Rekomendacijos 

Pagyrimo raštai 

Kursai 

Sertifikatai 

 
 Konferencija „Vaiko gerovės komisijos funkcijų įgyvendinimo aktualijos, pasidalijimas patirtimi“  

(2015-11-27) skaitytas pranešimas „Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas“ 
 „Komandinio darbo gerinimas teikiant tarpžinybinę pagalbą vaikams“ (2015-07-(02-03)) 
 „Komandos formavimo įgūdžių stiprinimas“ (2015-04-15) 
 Strateginio planavimo ir scenarijų kūrimo mokymų programoje „Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo 

tinklo plėtros galimybės“ (2014-09-11) 
 Projektas „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“ (2014-04-14) 
 „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nauji iššūkiai ir galimybės“ (2014-03-27) 
 Padėka už iniciatyvas ir pagalbą organizuojant apskritojo stalo diskusiją „Švietimo pagalbos iššūkiai 

ir galimybės socialinio pedagogo veiklos aspektu Lietuvos ugdymo įstaigose“ (2014-03-13) 
 „Vaikų ir jaunimo socializacijos galimybės mokyklos veikloje, kuriant saugią ir sveiką aplinką“ 

 (2013-11-08) 
 „Švietimo politikos analizės ir darbo su RŠVIS kompetencijų tobulinimas“ 2013 
 „Savivaldybės vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimo ypatumai“ (2013-05-(23-24)) 
 „ Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę 

pagalbą vaikams ir jų tėvams“ (2013-02-19) 
 „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos darbe“ (2012-12-

(03-04)) 
 „Naujos tendencijos alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos bei kontrolės srityje“      

(2011-11-16) 
 „VMSA darbuotojų kvalifikacijos kėlimo e. dokumentų valdymo srityje mokymai“ (2011-10--24-11-28) 
 „Informacijos saugumo tobulinimo ir kryptingumo informacijos valdymo mokymai“ (2011-09-(29-30)) 
 „Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos tvarkytojų ir vartotojų 

mokymai“ (2011-06-16) 
 „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos: geroji Europos Sąjungos patirtis 

Lietuvoje“ (2010-10-13) 
 „Socialinių pedagogų kompetencijų vystymo galimybės įgyvendinant vaiko gerovės politiką 

Lietuvoje“ (2010-04-28) 
 „Lietuvos mokinių gyvensena ir jos vertinimai“ (2010-04-(12-16)) 
 „Žalingų įpročių prevencija: patirtis, problemos, perspektyvos“ (2010-03-18) 
 „Narkomanijos prevencija-blaivios ir sveikos visuomenės sąlyga“ (2010-02-10) 
 „Savivaldybių atsakingų specialistų mokymai mokyklos nelankymo prevencijos priemonių rengimo 

tema, vykdant Mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas įgyvendinimo priemones“ 
 (2009-12-16) 

 „Viešųjų pirkimų įstatymo teisinio reglamentavimo naujovės” (2008-10-14) 
 „Valstybės tarnautojų etika ir korupcijos problemos“ (2008-02-21) 
 „Viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir sutarčių sudarymo praktiniai aspektai“ (2007-11-28) 


