Mokyklos direktorė Rūta Stankienė,
III vadybos kvalifikacinė kategorija
GYVENIMO APRAŠYMAS
PROFESINĖ PATIRTIS
Data:
nuo–iki
201506-25
iki
dabar

200804-15
iki
dabar

201103-27
201303-27

Darbovietė
Kaišiadorių
specialioji
mokykla,
Kaišiadorys

Kaišiadorių
suaugusiųjų ir
jaunimo
mokykla,
Kaišiadorys

Pareigos
direktorė

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
anglų kalbos
mokytoja.
Pavaduotoja
ugdymui,
laikinai
einanti
direktoriaus
pareigas,
anglų
kalbos
mokytoja

Veiklos aprašymas
Mokyklos veiklos organizavimas, valstybės, savivaldybės
švietimo
politikos
aiškinimas
ir
įgyvendinimas.
Vadovavimas mokyklos strateginių, veiklos, ugdymo planų
rengimui ir vykdymui.
Personalo, lėšų ir turto valdymas, vidaus kontrolės
sistemos kūrimas, įgyvendinimas ir tobulinimas. Vadybinių
fukcijų paskirstymas. Bendradarbiavimas su mokyklos
partneriais, mokyklos savivaldos institucijų įtraukimas į
mokyklos veiklą.
Bendradarbiavimas su mokinių tėvais.
Saugios ir kokybiškos ugdymo aplinkos kūrimas, saugių ir
efektyvių mokyklos procesų užtikrinimas.
Mokyklos veiklos programų, ugdymo planų rengimo
iniciavimas ir įgyvendinimas. Valstybės, savivaldybės
švietimo politikos aiškinimas ir įgyvendinimas.
Formaliojo
ir
neformaliojo
švietimo
tvarkaraščių
sudarymas ir vykdymo kontrolė, darbo laiko apskaitos
žiniaraščių pildymas. Nuotolinio mokymo organizavimas.
Vadovavimas VGK, mokyklos įsivertinimo komandai.
Būtinos dokumentacijos pildymo kontrolė. Dalyvimas
pedagoginio
personalo
valdyme,
rūpinimasis
jų
kvalifikacijos kėlimo politika.
Mokyklos veiklos organizavimas, personalo, lėšų ir turto
valdymas,
vidaus
kontrolės
sistemos
kūrimas,
įgyvendinimas
ir
tobulinimas.
Vadybinių
fukcijų
paskirstymas.
Bendradarbiavimas su mokyklos partneriais, mokyklos
savivaldos institucijų įtraukimas į mokyklos veiklą.
Bendradarbiavimas su mokinių tėvais. Saugios ir
kokybiškos ugdymo aplinkos kūrimas, saugių ir efektyvių
mokyklos procesų užtikrinimas. Pokyčių, susijusių su
Pravieniškių pataisos namų- atvirosios kolonijos nuteistųjų
mokymo
organizavimo
priskyrimu
mokyklai,
įgyvendinimas.

200709-01
200804-14

200402-01
200708-31

Žiežmarių
mokykla
- darželis,
Žiežmariai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
anglų kalbos
mokytoja

Mokyklos veiklos programų, ugdymo planų rengimo
iniciavimas
ir
įgyvendinimas,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio ugdymo programų ir neformaliojo
švietimo programų įgyvendinimas, šių programų kokybės
bei efektyvumo vertinimas.
Valstybės, savivaldybės švietimo politikos aiškinimas ir
įgyvendinimas.
Formaliojo
ir
neformaliojo
švietimo
tvarkaraščių
sudarymas ir vykdymo kontrolė, darbo laiko apskaitos
žiniaraščių pildymas.
Vadovavimas VGK, mokyklos įsivertinimo komandai.
Būtinos dokumentacijos pildymo kontrolė.

Kaišiadorių
jaunimo
ir suaugusiųjų
mokykla,
Kaišiadorys

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Mokyklos veiklos programų, ugdymo planų rengimo
iniciavimas ir įgyvendinimas, pagrindinio, suaugusiųjų
pagrindinio ugdymo programų ir neformaliojo švietimo
programų įgyvendinimas, šių programų kokybės bei
efektyvumo vertinimas.
Valstybės, savivaldybės švietimo politikos aiškinimas ir
įgyvendinimas.
Formaliojo
ir
neformaliojo
švietimo
tvarkaraščių
sudarymas ir vykdymo kontrolė, darbo laiko apskaitos
žiniaraščių pildymas.
Vadovavimas Specialiojo ugdymo komisijai, mokyklos
vidaus audito komandai. Būtinos dokumentacijos pildymo
kontrolė.

IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Vilniaus universitetas
1997-2001 m.
Vilniaus pedagoginis universitetas
2005-2008 m.
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
2013-2015 m.

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir mokytojo
kvalifikacija
Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis

KVALIFIKACIJA
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių kalba.
Užsienio kalbos (prastai, patenkinamai, gerai, labai gerai, puikiai)
Kalba

Klausymas

Skaitymas

Kalbėjimas

Rašymas

Anglų kalba
Vokiečių
kalba
Rusų kalba

Puikiai

Puikiai

Puikiai

Puikiai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Gerai

Patenkinamai

Darbas kompiuteriu: įgudęs vartotojas
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Vadovavimo patirtis– 11 metų.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – anglų kalbos vyr.mokytoja
Kita informacija – vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)

Organizacija, pareigos/atsakomybės

-

ne

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Data
2012-07-16

Pavadinimas
Komiuterinio raštingumo ECDL
pradmenų mokymo programa

2014-05-06–07 „Švietimo įstaigų darbdavių,
darbuotojų ir profesinių sąjungų
socialinės partnerystės
skatinimas”
Tema „Būkime saugūs darbe”
2014-06-03 „Švietimo įstaigų darbdavių,
darbuotojų ir profesinių sąjungų
socialinės partnerystės
skatinimas”
Tema „Kolektyvinės derybos”
2014-06-05 „Švietimo įstaigų darbdavių,
darbuotojų ir profesinių sąjungų
socialinės partnerystės
skatinimas”
Tema „Konfliktų ir krizių
valdymas”
2014-06-13 „Švietimo įstaigų darbdavių,
darbuotojų ir profesinių sąjungų
socialinės partnerystės
skatinimas”
Tema „Lyčių lygybės darbe
užtikrinimas”
2014-06-19– „Švietimo įstaigų darbdavių,
20
darbuotojų ir profesinių sąjungų
socialinės partnerystės
skatinimas”
Tema „Darbuotojų saugos ir
sveikatos komitetai: steigimas,
veikla ir nauda”
2014-11-28
„Vidaus įsivertinimo veiklos
organizavimas ir tyrimo
instrumentų panaudojimas”
2015-03-18– Tarptautinis projektas „Teeach
19
Global Ambassadors”, mokymai
„Stebėjimų ciklas ir jo pritaikymo
galimybės”
2015-04-23 „Mokinio pažangos skatinimas,
matavimas, fiksavimas“
2015-05-05

2015-10-23

2015-11-30

2015-12-29

„Įsivertinimo anketų analizės
duomenys- kokybės stiprinimo
veiksnys”
„Neformaliojo vaikų švietimo
programų rengimas“
„Kaip dirbti su probleminiais
vaikais, turinčiais elgesio
sutrikimų”
„Integruota pamoka šiuolaikinio
mokymo kontekste”

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA

Data, trukmė, vieta
2012 m. liepos 16 d., 60 akad.val., UAB
Informacijos saugumo agentūra, Kaišiadorys;
Pažymėjimas 2012-07-12 Nr. ISA/2012/1716
2014 m. gegužės 6-7 d., 16 akad. val., VšĮ
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras,
Šiauliai;
Pažymėjimas 2014-05-07 Nr. ŽISPB-37
2014 m. gegužės 3 d., 8 akad. val., VšĮ
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras,
Šiauliai;
Pažymėjimas 2014-06-03 Nr. ŽISPB-197
2014 m. birželio 5 d., 8 akad. val.,
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros
biuras, Šiauliai;
Pažymėjimas 2014-06-03 Nr. ŽISPB-224

2014 m. birželio 13 d., 10 akad. val., VšĮ
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras,
Šiauliai;
Pažymėjimas 2014-06-13 Nr. ŽISPB-299

2014 m. birželio 19-20 d., 16 akad. val., VšĮ
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras,
Šiauliai;
Pažymėjimas 2014-06-20 Nr. ŽISPB-329

2014 m. lapkričio 28 d., 6 akad. val.,
Prienų švietimo centras;
Pažymėjimas 2014-11-28 Nr. 5393
2015 m. kovo 18-19 d., 11 akad. val.,
Jaunimo karjeros centras;
Pažymėjimas 2015-03-19 Nr. TGA-2015/10
2015 m. balandžio 23 d., 6 akad.val. Kaišiadorių
rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras;
Pažymėjimas 2015-04-23 Nr. 19542
2015 m. gegužės 5 d., 6 val., Nacionalinė
mokyklų vertinimo agentūra;
Pažymėjimas 2015-05-05 Nr. 005542
2015 m. spalio 23 d., 4 akad.val., Lietuvos vaikų
ir jaunimo centras;
Pažyma 2015-10-23 Nr. (1.18) V4-1976
2015 m. lapkričio 30 d. 6 akad. val., Kaišiadorių
rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras;
Pažymėjimas 2015-11-30 Nr. 20710
2015 m. gruodžio 29 d., 18 akad. val. Elektrėnų
savivaldybės švietimo paslaugų centras;
Pažymėjimas 2015-12-29 Nr. SK-1182

Data
2013-08-26

2014-10-22–
24

2015-10-01

Projektas, konferencija
Jaunimo karjeros centro
tarptautinis projektas „TEACH
MDGs” (projekto Nr. DCI-NSA
ED/2009/202-079) remiamas
Europos Komisijos
Tarptautinis projektas
„Ankstyvas mokinių
pasitraukimas iš švietimo
sistemos ir galimybių jiems įgyti
gebėjimus atitinkantį išsilavinimą
suteikimas/ESSE”
Jaunimo karjeros centro
tarptautinis projektas „Teach
Global Ambassodors” (projekto
Nr. DCI-NSAED/2011/35),
remiamas Europos Komisijos

Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema,
veikla, rezultatai)
Projekte „TEACH MDGs” sukauptą gerąją patirtį
pristačiau baigiamojo simpoziumo metu, kuris
vyko 2013 m. kovo 19-20 d. Limasolyje, Kipre

Skaičiau pranešimą konferencijoje 2014 m.
spalio 22-24 d., Maltoje

Kartu su autorių grupe parengta mokymų
programa pedagogams tema „Globalaus
pasaulio ambasadoriai. Globalaus švietimo temų
ir veiklų integravimas į mokomuosius dalykus”,
2015 m. spalio 1 d. vedžiau seminarą Raseinių
rajono bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Knygos, užsienio kalbų mokymasis, kelionės.
PAPILDOMA INFORMACIJA
TAIP
Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą
Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo
įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje
Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis
darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS valstybės
saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos
kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti valstybės tarnyboje
Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu
Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu
Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus
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