
  

  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Natalija Griško  

Adresas(-ai) Kalnupės g. 9-36 LT-93253  Klaipėda  

Telefonas(-ai) (8 46) 36 76 57 Mobilusis telefonas: 8 678 48702 

Faksas(-ai) (8 46) 32 45 44 

El. paštas(-ai) natalija.grisko@yahoo.com 
  

Pilietybė Lietuvos Respublikos  
  

Gimimo data 1949-06-09 
  

Lytis Moteris 
  

Darbo patirtis  
  

Datos Nuo 1992 iki dabar  

Profesija arba pareigos Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokyklos veiklos organizavimas ir ugdymo proceso užtikrinimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos „Pakalnutės“ mokykla-darželis, I. Simonaitytės  g. 15, LT-95124, Klaipėda 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo paslaugų teikimas 
  

Datos 1979–1992  

Profesija arba pareigos Vedėja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimas ir ugdymo proceso užtikrinimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos lopšelis-darželis Nr. 62, I. Simonaitytės  g. 15, LT-95124, Klaipėda 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimo paslaugų teikimas 
  

Datos 1978-1979 

Profesija arba pareigos Metodistė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ugdymo proceso koordinavimas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos lopšelis-darželis Nr. 56, Šiaulių g. 11, LT-94215, Klaipėda 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Ikimokyklinis ugdymas 
  

Datos 1971-1978 

Profesija arba pareigos Auklėtoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Vaikų ugdymas ir priežiūra 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Klaipėdos lopšelis-darželis Nr. 24 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Ikimokyklinis ugdymas 
  

Datos 1966-1970 

Profesija arba pareigos Vyriausioji pionierių vadovė 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Galinio pylimo g. 17, LT-91227, Klaipėda 
  

Išsilavinimas   

Datos 1978  

Kvalifikacija Pradinių klasių mokytoja 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

V. Lacio Liepojos valstybinis pedagoginis institutas, pradinių klasių pedagogika ir metodika 
 

  



Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba Rusų  
  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu 
Informacijos 

pateikimas žodžiu 
 

Anglų  A1 
Pradedantis 
vartotojas 

A1 
Pradedantis 
vartotojas 

A1 
Pradedantis 
vartotojas 

A1 
Pradedantis 
vartotojas 

A1 
Pradedantis 
vartotojas 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gebėjimas objektyviai įvertinti problemas ir jas spręsti. Komunikabili, pareiginga, iniciatyvi. Puikūs 
komunikaciniai ir auditorijos valdymo įgūdžiai. 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gebėjimas planuoti ir organizuoti veiklas, joms vadovauti. Geri komandų bei darbo grupių subūrimo 
įgūdžiai. Įstaigos veiklos problemų aptikimas, formulavimas, analizė, vertinimas. Naujų idėjų 
generavimas ir įgyvendinimas. 
 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gerai moku naudotis Microsoft Office (Word, Exel) programomis. Puikūs darbo įgūdžiai su interneto 
naršyklėmis (Internet Explorer). 

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Esu Asociacijos „Slavų vainikas“ ir Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 
„Sveikatos želmenėliai“ narė. 

  

Kvalifikacijos tobulinimas  

 1993 m. įgyta trečioji valstybinės kalbos kvalifikacinė kategorija 
1994 m. įgyta vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija 
2003 m. įgyta II (antroji) vadybinė kvalifikacinė kategorija 
2010 m. įgyta II (antroji) vadybinė kvalifikacinė kategorija 
2015 m. įgyta II (antroji) vadybinė kvalifikacinė kategorija 

  

Dalyvavimas seminaruose ir 
projektuose 

 

 2009-06-10 įgytas Darbų saugos pažymėjimas B Nr. 283420 

 2010-09-24 mokymo kursas „Mokinio krepšelio lėšos ugdymo įstaigose. Ką šiuo metu reikia žinoti 
vadovui ir finansininkui“, Ekonomikos mokymo centro pažymėjimas Nr. 09590 

 2011 m. tarptautinis seminaras „Vaikų darželis ir mokykla – vieninga švietimo erdvė“ 

 2011-02-21 seminaras „Ryšiai su visuomene vaikų ugdymo institucijose“, PŠKC pažymėjimas Nr. 
1244 

 2011-03-03 seminaras „Darbo santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai. Aktualūs 
pakeitimai“, PŠKC pažymėjimas Nr. 1587 

 2011-11-07 seminaras „Švietimo įstaigos bendruomenės įtaka darnios aplinkos kūrimui“, PŠKC 
pažymėjimas Nr. 6707 

 2012-09-28 seminaras „Viešojo sektoriaus subjektų vadovų atsakomybė už vidaus kontrolės sistemos 
sukūrimą, įgyvendinimą ir priežiūrą“, UAB „Auditorių aljansas“ pažymėjimas Nr. 33026 

 2013-01-16 seminaras „Darbo santykių teisinio reglamentavimo naujovės ir jų praktinis taikymas“, 
PŠKC pažymėjimas Nr. 313 

 2013-03-13, 14 d. seminaras „Šiuolaikinės pamokos reikalavimai remiantis humanistinės pedagogikos 
pagrindais, arba Kaip padovanoti vaikui džiaugsmą (pavyzdinė matematikos pamoka 5 klasėje)“, 
PŠKC pažymėjimas Nr. 2292 

 2013-03-26 baigė 8 valandų trukmės civilinės saugos mokymo kursus pagal ūkio subjektų ir įstaigų, 
kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planų rengimą, vadovų įvadinio civilinės saugos mokymo programą, Klaipėdos apskritis priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pažymėjimas Nr. 208 

  

 




