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Gyvenimo aprašymas 
Asmeninė informacija 

 

Vardas, pavardė  Irena Ivančik. 

Adresas Plytų g. 5 – 1, Vilnius.  

Telefonas(-ai) +370 67004715 

El. paštas(-ai) irenaivancik@gmail.com 
  

Pilietybė Lietuvos Respublika 
  

Gimimo data 1962-02-15 
  

Lytis Moteris 
  

Profesinės veiklos sritis Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas 
  

Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 2008-05-06 - dabar 

Profesija arba pareigos Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įstaigos valdymas, darbo organizavimas, dokumentacijos tvarkymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

Ikimokyklinis ugdymas 

Datos Nuo 2007–12–20 – 2008-05-06 

Profesija arba pareigos Laikinai einanti direktorės pareigas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įstaigos valdymas, darbo organizavimas, dokumentacijos tvarkymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Ikimokyklinis ugdymas 

Datos 1987-- 2008 

Profesija arba pareigos Muzikos vadovas, meninio ugdymo pedagogas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Muzikinio ugdymo organizavimas, dalyvavimas miesto, regiono renginiuose 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Ikimokyklinis ugdymas 

Datos 1985 - 1987 

Profesija arba pareigos Auklėtoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Vaikų ikimokyklinis ugdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilniaus darželis Nr.24 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 
šaka 

Ikimokyklinis ugdymas 

Išsilavinimas  
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Datos 1981- 1986 

Kvalifikacija Muzikologas, dėstytojas 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Muzikos teorija, analizė, pedagogika 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 Lietuvos TSR Tautų draugystės ordino Valstybinė konservatojia (dabar Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija) 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 
nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

 II vadybinė kategorija nuo 2012 iki 2018 m. 
 Vyresnysis muzikos mokytojas nuo1994 m. 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių, lenkų, rusų. 
  

Kita kalba(-os)   Anglų B1.2.*, vokiečių (lygmuo nevertintas) 

Įsivertinimas (Europos lygmuo*)   

  

Įvertinimai 2016 Vilniaus miesto mero padėka 
2015 Vilniaus miesto mero padėka 

  

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

- Puikūs bendravimo gebėjimai: raiški kalba, atvirumas, nuoširdumas, draugiškumas, tolerancija;  
- Emocinis intelektas: gebėjimas įsijausti į kito žmogaus emocinę būseną ir suprasti kito jausmus; 
- Savitvarda, taktiškumas; 
- Lengvai prisitaikau daugiakultūrinėje aplinkoje (darbo ir gyvenimo patirtis, savišvieta, 

kvalifikacijos tobulinimo kursai) 
  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

- Gebėjimas dirbti su kitais žmonėmis ir komandomis;  
- Gebėjimas savarankiškai planuoti veiklą ir priimti sprendimus; 
- Gebėjimas sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją (darbo patirtis, ugdymo programos 

rengimas, darbas atestacijos komisijoje, tyrimai, kvalifikacijos tobulinimo kursai) 
  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
- Microsoft Office nuo 1996 m. (Word, Excel, Power Point) 2008 ECDL pradmenų pažymėjimas 

-  Corel Draw (savišvieta) 
 

  

Meniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
Muzika: fortepijonas, dainavimas, gitara, bažnyčios choras, vargonai. 

  

Kvalifikacijos tobulinimo programos   2017-2018 Petro Leono akademijos teisinio švietimo kursas 
  2017 Mokymų rinkinys vadovams. Jei tapai vadovu savo kolegoms 
  2017 Mokylmų rinkinys vadovams. Įtaka ir manipuliacijos tarpasmeniniuose tarnybiniuose santykiuose 
  2017 Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla? 
  2017 Švietimo sektoriaus vadovų konferencija. Kita patirtis 
  2017 Gero darželio link 
  2017 Materializmui – NE 
  2017 Atnaujinta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodyklių sistema: galimybės adaptuoti     

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 
  2017 Strateginė švietimo konferencija2017. Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai. 
  2016 Švietimo politika kitaip  
  2016 Ateities mokykla. Pokyčiai šiandien 
  2016 Pedagogų ir vadovų bendradarbiavimas ugdant pilietiškai atsakingą žmogų 
  2016 kaip atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas atsižvelgiant į „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą?“ 
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   2016 Civilinės saugos mokymo kursas 
  2016 Mokymai ugdymo įstaigų vadovams teisiniais klausimais  
  2015 Viešieji pirkimai: naujausi LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai 
  2015 Darbdavio, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programa 
  2015 Priešgaisrinė sauga įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams 
  2015 Darželio vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas   
  2015 Kūrybiškas pasakų pritaikymas ugdymo procese 
  2015 Priešmokyklinių ugdymo priemonių komplektas „OPA-PA“ 
  2015 Kūno kultūra vaikų darželyje 
  2015 Vaikystė ir ekologinės savimonės ugdymas - 2015   
  2014 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aktualijos 
  2014 Šiuolaikinės tendencijos vadovaujant mokytojų tarybos komandai“ („Współczesne trendy w 

zazrądzaniu zespołem Rady Pedagogicznej“) 
  2014 Lyderystės skatinimas Lietuvoje 
  2014 Visuomenės gamtamokslinės kompetencijos ugdymas 
  2013 Vadovavimo meistriškumas 
  2013 Ikimokyklinukų psichologiniai ugdymo ypatumai ir kt. 
   
  2008-2009 Mokyklos vadybos pagrindai 
 
 
 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)   B kategorija nuo 1990 m. 
 
 

 


