
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

Vardas  Danutė  

Pavardė  Ropienė 

Gimimo data  1973-04-04 

Telefonas (-ai)  8 612 94 799 

El. paštas (-ai) danarop@gmail.com 

Adresas (-ai) 
Švenčiuliškių g. 23, Krekenava, 

Panevėžio r. 

Lytis moteris  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

1995–1998 Panevėžio 

„Žemynos“ 

vidurinė mokykla 

pradinių 

klasių 

mokytoja 

Pradinio ugdymo proceso organizavimas ir 

įgyvendinimas. Neformaliojo ugdymo veiklos 

planavimas ir organizavimas,  

klasės vadovo veiklos planavimas ir 

organizavimas. 

1998–2017 Panevėžio r. 

Žibartonių 

pagrindinė 

mokykla 

pradinių 

klasių 

mokytoja 

Pradinio ugdymo proceso organizavimas ir 

įgyvendinimas.  

Anglų kalbos pamokos pradinių klasių 

mokiniams.  

Neformaliojo ugdymo veiklos planavimas 

ir organizavimas. 

Klasės vadovo veiklos planavimas ir 

organizavimas. 

2006–2017 Panevėžio r. 

Žibartonių 

pagrindinė 

mokykla 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

. 

Ugdymo proceso planavimas, 

organizavimas, veiklos kontrolė ir analizė. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

organizavimas, darbas komisijoje. 

Tvarkaraščio sudarymas.  

E. dienyno priežiūra. 

Pedagogų registro tvarkymas. 

Darbo apskaitos žiniaraščių rengimas 

LABBIS programa. 

Profesinės pagalbos teikimas mokytojams. 

Ugdymo planų ir bendrųjų programų 

vykdymo organizavimas. 

Metodinės tarybos darbo koordinavimas.  

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų, rezultatų 

vertinimo apskaita. 

Ugdymo programų, mokymo priemonių, 

naujų ugdymo formų ir metodų aptarimas. 

Ugdymo proceso stebėjimas ir vertinimas.  

Mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo planų rengimas.  

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio 
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ir pagrindinio ugdymo programų 

įgyvendinimo koordinavimas, auklėtojų, 

mokytojų veiklos priežiūros vykdymas. 

Mokyklos veiklos plano, strateginio plano 

įgyvendinimo organizavimas. 

Ugdymo rezultatų mokykloje analizė.  

 Informacijos apie mokyklos veiklą 

teikimas. 

Mokyklos internetinės svetainės priežiūra. 

Ataskaitų rengimas. 

2017–iki 

dabar 

Panevėžio r. 

Krekenavos 

lopšelis-darželis 

„Sigutė“ 

direktorė Vadovauju ikimokyklinei įstaigai, kurioje 

ugdomi 116 vaikų, dirba 43 žmonių 

kolektyvas. 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Panevėžio Juozo Balčikonio 

vidurinė mokykla 

Brandos atestatas Nr. 017021 (išduotas 1991 m.)  

Šiaulių pedagoginis institutas 

1991–1995 

Diplomas AA Nr.001439 (išduotas 1995 m.), suteikta pradinių 

klasių mokytojo kvalifikacija 

Panevėžio pedagogų švietimo 

centras 2014 m. 

Pažymėjimas Nr. 63280 (išduotas 2014 m.), kvalifikacijos 

tobulinimo programa „Ankstyvojo užsienio kalbų mokymo 

programa pradiniame ugdyme“ 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – lietuvių kalba 

Užsienio kalbos (prastai, patenkinamai, gerai, labai gerai, puikiai) 

Anglų kalbos mokėjimo B1 lygio sertifikatas (2012 m.). 

 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Anglų kalba labai gerai gerai gerai gerai 

Rusų kalba puikiai labai gerai gerai gerai 

 

Darbas kompiuteriu: ECDL pažymėjimas Nr. LT 014884. 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II kvalifikacinė kategorija.  

Vadovavimo patirtis – 15 metų. 

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (nuo 2007 m.). 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS 

 

Mėgstu bendrauti su žmonėmis, patinka rankdarbiai, kelionės, dainavimas ir šokiai, buvimas 

gamtoje. 

 


