
 
 
 

 

 
 

Asmeninė informacija 
 

Vardas, pavardė  Laima Užkuraitienė 
Telefonas  +370-640-19057 
Faksas   
El. paštas  laimauzkuraitiene@gmail.com  

Gimimo data  1980-02-13 

Tautybė   lietuvė 

Darbo patirtis 
• Data (nuo – iki )  2016 gruodžio 1 d.  iki dabar. 

• Darbovietė, adresas  Rožyno progimnazija, Rožių g. 20, Panevėžys 

• Pareigos  Pradinio ugdymo skyriaus vedėja 
 

Darbo patirtis 
• Data (nuo – iki )  2013 rugsėjo 9 d.  iki dabar. 

• Darbovietė, adresas  Rožyno progimnazija, Rožių g. 20, Panevėžys 

• Pareigos  Matematikos mokytoja metodininkė  
 
 
 

• Data (nuo – iki )  2007 rugsėjo 1 d.  2008 biželio30 d. 

• Darbovietė, adresas  Šiaulių universitetas, P.Višinskio 19, Šiauliai 

• Darbo sektorius  Matematikos ir informatikos fakultetas, matematikos katedra 

• Pareigos  Dėstytoja 
 
 

• Data (nuo – iki )  2005 rugsėjo 1 d. 2008 rugpjūčio 31 d. 

• Darbovietė, adresas  Gabijos pagrindinė mokykla, Šiaulių g. 60, Panevėžys 

• Pareigos  Matematikos vyr. mokytoja 
 
 

• Data (nuo – iki )  2002 rugsėjo 2d.  – 2005 rugpjūčio 

• Darbovietė, adresas  Krekenavos Mykolo Antanaičio vidurinė mokykla, , Krekenava 

• Pareigos  Matematikos mokytoja 
 

   
Išsilavinimas 
 

• Data   2006 m. Liepos 5 d.  
• Mokslo institucijos pavadinimas  Šiaulių Universitetas 

• Mokomieji dalykai/įgūdžiai  Edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) studijų programa 
• Mokslo laipsnis  Edukologijos magistro 

 
• Data   2002 m birželio 28 d. 

• Mokslo institucijos pavadinimas  Šiaulių universitetas Fizikos ir matematikos fakultetas 
• Mokomieji dalykai/įgūdžiai  Matematikos krypties matematikos studijų programa 

• Mokslo laipsnis/kvalifikacija  Matematikos bakalauras 
 
 
Asmeniniai įgūdžiai ir pasiekimai   Dirbdama įvairiose srityse įgijau daug kompetencijų, patirties. 

Lengvai adaptuojuosi naujame kolektyve, galiu dirbti tiek komandoje, tiek 
savarankiškai.  
Greitai ir noriai įsisavinu naujus dalykus, esu kūrybinga ir greitai prisitaikanti 
prie sparčiai kintančių darbo sąlygų. Nuolat siekiu geriausio rezultato, tiek 
naujų žinių, įgūdžių įgijime ir įsisavinime, tiek darbinėje veikloje. 

 
Kalbos  
 lietuvių anglų rusų 
• Skaitymo įgūdžiai gimtoji gerai gerai 
• Rašybos įgūdžiai gimtoji gerai gerai 
• Kalbėjimo įgūdžiai gimtoji gerai gerai 
 
Kursai/seminarai  Nuolat keliu savo kvalifikaciją. 
 

mailto:laimauzkuraitiene@gmail.com

