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Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija 
 

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Eugenija Surmilavičienė  

Adresas(-ai) Laisvės pr. 44-229, 04342, Vilnius,  

Telefonas(-ai) 852471766 868268360  

Faksas(-ai) 858471766 

El. paštas(-ai) eugenija.surmilaviciene@gmail.com rastine@zemynosprogimnazja.vilnius.lm.lt 
  

Pilietybė Lietuvos  
  

Gimimo data 1958-05-23 
  

Lytis Moteris  
  

Darbo patirtis 2002- 2016. Vilniaus Žemynos progimnazija, direktorė. 
 
2001-2002 . Vilniaus ,,Verdenės“ vidurinė mokykla, direktorė. 
 
1995-2001. Vilniaus ,,Verdenės “ (52- oji ) vidurinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui . 
 
1981-1995.  Vilniaus 10 -oji vidurinė  mokykla, lietuvių kalbos mokytoja. 
 

  

  
  

Išsilavinimas 1981  VU , lietuvių kalba ir literatūra, dėstytoja . Diplomas ŽV.Nr. 270961,1981-07-01. 

 2001-2002 Pedagogų profesinės raidos centras .Įstaigų vadovų rezervo rengimo kursai. 
 
,,Kandidatų į ugdymo institucijų vadovus rengimas vadybinei veiklai. Pažymėjimas 2001-10-12 Nr. 48. 

  

  

  

 
 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Iniciatyvumas , kūrybiškumas , atsakingumas , naujovių diegimas. 
I – vadybinė kvalifikacinė kategorija , 2010-05-11 .Pažymėjimas  A Nr. 004712. 
Lėšų ir turto valdymo ,  pokyčių, projektų vykdymo, ugdymo proceso valdymo kompetencijos 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių  
  

Kita kalba(-os)  
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Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Kalba   Prancūzų kalba   A2  A2  A2  A2 

Kalba   Rusų kalba   C2  C2  C2  C2 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

  

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Darbas  įvairiose darbo grupėse rengiant programas ir projektus.  
 
Darbas 2008 m. paraiškų vertinimo , atrankos ir įgyvendinimo  komisijose grupėje. 
Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius. 
2008-05-07. Įsak. Nr. 30 -898,2008-01-28 . Įsak.Nr.30-181 
 
Parengtas mokyklos vidaus struktūros ir valdymo pertvarkymo projektas. ŠMM ŠAC pažymėjimas 
Nr.MS-00113 . 
Mokyklos valdymo modelio pristatymas. ŠMM Bendrojo ugdymo departamentas. 2008-01-29  
Nr. 022-12(5.5.-24). 
Lietuvos progimnazijų asociacija, sekretorė 
Vilniaus mokyklų vadovų asociaija, tarybos narė.  

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

ECDL 7 moduliai.  2006-04-23  .VĮ ,,Informacinių technologijų institutas. Pažymėjimas Nr.LT 008439 . 
MOKYKLOS VADOVŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PAGRINDAI. Vadybinė dalis.   
PPRC . 2008- 11- 14. Nr. 16637 Įgytos mokymosi kaip mokytis ir informacijos valdymo kompetencijos. 

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos  PPRC (UPC) lektorė. Seminarų organizavimas ir vedimas. Švietimo veiklos kokybės ( finansų 
valdymo ) temomis - Efektyvus mokyklos valdymas . Strateginio plano ir metinės veiklos programos 
įgyvendinimas. Mokyklos kultūra . 
 Mokytojo veiklos vertintoja ( Pažymėjimas SK Nr.0214). 
Vadybos ekspertė (Pažymėjimas Sk Nr.1738). 
Mokyklos struktūros tobulinimo konsultantų (mentorių )rengimas – konsultantė.  (Pažymėjimas SK 
Nr.4217) .   
   Metodinai darbai: 

  

  2010 m. autorinio darbo sutartis Nr. V5-109 (1.22). užsakovas Ugdymo plėtotės centras. 
Programa :Efektyvus vadovavimas. Asmeninų kompetencijų raiška” 
2010m.spalio 18 d. 
 

Dalyvavimas projektuose : 
 

 2006 m.-2009 m. Mokyklų valdymo struktūrų tobulinimas. Nuo 2007-04-03 iki 2007-12-02. 
Funkcijos -Atsakinga už projekto įgyvendinimą švietimo įstaigoje ir patirties sklaidą.  

 2010 m.-2012 m. Comenius daugiašalės partnerystės projektas “Septyni keliai aplink Europą”. 
2010 m.rugpjūčio 1d.- 2012 m.liepos 31d. 
Funkcijos – projekto rengimo grupės vadovė, atsakinga už projekto įgyvendinimą mokykloje. 

 2010m.- 2011 m. Projektas “Švietimo įstaigų administracinio personal kvalifikacijos, žinių 
gebėjimų didinimas” (Nr. VP1-1.1. SAMD-06-K-01-133). Nuo 2010 -09-01 iki 2012 -03-30. 

Funkcijos – atsakinga už personalo dalyvavimą mokymuose. 

 2012 m.-2013m. Tarptautinis projektas “T Klasė”. Nuo 2011 vasario mėn.iki 2013 balandžio 
mėn. 

Funkcijos - Projekto rengėja, atsakinga už projekto įgyvendinimą mokykloje. 

 2012m.-2011m. Nacionalinis egzaminų centras. Projektas “Standartizuotų mokinių pasiekimų 
vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas” I ir II etapai. 
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