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I. ASMENINĖ INFORMACIJA
1979-02-13, Kaišiadorys
+37069834014
rutastank@gmail.com

II. IŠSILAVINIMAS
LCC universitetas, TESOL programa, anglų filologijos magistro laipsnis
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, švietimo lyderystės programa,
vadybos magistro laipsnis
Vilniaus pedagoginis universitetas, anglų filologijos studijų programa,
aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija
Vilniaus universitetas, lietuvių filologijos programa, filologijos bakalauro
laipsnis
III. DARBO PATIRTIS
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla, direktorė
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, anglų kalbos mokytoja
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, pavaduotoja ugdymui
Žiežmarių mokykla –darželis, pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, pavaduotoja ugdymui, anglų
kalbos mokytoja
IV. EKSPERTINĖ PATIRTIS
Rengia, tvirtina, įgyvendina socialinių įgūdžių ugdymo programas skirtas
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos mokiniams, kurie ugdomi pagal
pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas.
2017 m. parengė mokymų programą pedagogams „Globalaus pasaulio
ambasadoriai. Globalaus švietimo temų integravimas į mokomuosius
dalykus“ bendradarbiaujant su VšĮ „Kauno jaunimo karjeros centru“.
Programoje veiksniai, lemiantys mokinių socialinius įgūdžius: laiko
planavimas, bendravimas, bendradarbiavimas ir komunikacija, verslumas ir
kt. Taip pat buvo pristatyta socialinių įgūdžių integravimo į ugdomuosius
dalykus problema.
Atstovaudama Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklą, kartu su
Kaišiadorių miesto Vietos veiklos grupe bei parneriu VšĮ „Sėkmingai“
parengė ir vykdė projektą „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje
esančiam jaunimui!“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.
Projekto tikslas – padėti socialinę atskirtį patiriančiam Kaišiadorių miesto
jaunimui integruotis į visuomenę, organizuojant sociokultūrines bei kitas
laisvalaikio užimtumo veiklas. Šis projektas prisidėjo prie socialinės rizikos
grupės jaunimo socialinės atskirties mažinimo, socialinių įgūdžių, verslumo
ugdymo, laisvalaikio užimtumo skatinimo bei Kaišiadorių miesto jaunimo
įsitraukimo į miesto kultūros renginius.
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V. PRAKTINIO DARBO PATIRTIS
Nuo 2020 m. liepos mėn. koordinuoja reabilitacinės socialinių įgūdžių
programos Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje įgyvendinimą pagal
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos vykdomą projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių
paslaugų plėtra“.
Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. koordinuoja Socialinių įgūdžių programos
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje įgyvendinimą pagal Ugdymo
planą. Šioje mokykloje didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių
turintys mokiniai, baigę 10-metę ugdymo(si) programą, gali toliau ugdymąsi
tęsti socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.
Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. koordinuoja Kaišiadorių šventosios Faustinos
mokyklos dienos socialinės globos centro, neturinčio atskiro juridinio statuso
mokyklos struktūrinio padalinio, teikiančio nestacionarias socialines
paslaugas veiklą.
Nuo 2015 m. Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos, kurioje ugdomi tik
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, vaiko gerovės komisijos narė.
Komisija dirba pagal patvirtintą veiklos planą.
2008-2015 m. vadovavo Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla Vaiko
gerovės komisijai, planavo, organizavo jos darbą. Turi išskirtinę patirtį su
jaunimo klasių problemų sprendimu, VGK priimtų sprendimų įgyvendinimu
pasitelkiant socialinius partnerius.

VI. LEKTORIAUS PATIRTIS
2019 m. gegužė-birželis vedė praktinius seminarus „Antikorupcinis
švietimas ir pilietiškumas“, vykdant projektą „5 Lietuvos savivaldybių
jaunimo nepakantumo korupcijos apraiškoms didinimas politinės veiklos ir
viešojo valdymo sektoriuose“ vykdytame kartu su Vytauto Didžiojo
universitetu, VšĮ „Kauno jaunimo karjeros centru“ ir Šiuolaikinių didaktikų
centru, Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje.
2017 m. vedė seminarą Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklų
pedagogams „Globalaus pasaulio ambasadoriai. Globalaus švietimo temų
integravimas į mokomuosius dalykus“ įgyvendinant VŠĮ „Kauno jaunimo
karjeros centro“ programą, kurioje buvo analizuojami mokinių socialinius
įgūdžius lemiantys veiksniai: laiko planavimas, bendravimas,
bendradarbiavimas ir komunikacija, verslumas ir kt. Taip pat buvo pristatyta
socialinių įgūdžių integravimo į ugdomuosius dalykus teorija ir praktika.
VII. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
2020-10-20, Valstybės institucijų kalbų centras, „Technologijos ir klasė“, 48 ak. val.
2020-07-23, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, „Kvalifikacijos tobulinimo programa
užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“, 40 ak. val.
2019-12-27, Trakų švietimo centras „Krizių valdymas mokykloje“, 8 ak. val;
2019-12-18, Kaišiadorių švietimo ir sporto centras, „Sisteminga kasdieninė ir etapinė refleksija:
kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui, 6 akad. val;
2019-12-06/07, Druskininkų švietimo centras, „Stresas ir įtampa – kaip juos valdyti“, 8 ak. val;
2019-11-19, Kaišiadorių švietimo ir sporto centras, “Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis“, 6 ak.
val;
2019-10-29, Trakų švietimo centras, „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“, 8 ak. val.
VIII. BENDRA INFORMACIJA
Kalbos
Anglų kalba – puikiai (C1)
Rusų kalba – laba gerai (B2)
Vokiečių kalba – gerai (B1)
Socialinių
įgūdžių
formavimo
srityje
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Darbas
kompiuteriu
Vairavimo
įgūdžiai
Asmeninės
savybės

Word, Excel, Moodle, Zoom, kt.
B kategorija, 21 metai vairavimo stažas
Kūrybiškumas, rezultatų siekimas, disciplinuotumas.
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