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Pilietybė Lietuvos

DARBO PATIRTIS

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

2014-09-01 iki dabar Anykščių Jono Biliūno gimnazija, klasių kuratorė.
1993-09-0–2014-08-31 Anykščių Jono Biliūno gimnazija, pradinių klasių mokytoja.
1992-09-01-1993-08-31 Anykščių A.Vienuolio vidurinė mokykla, pradinių klasių
mokytoja.
1988-06-01-1992-08-31 Anykščių raj. Levaniškių pradinė mokykla, vedėja,
mokytoja. 1987-09-01-1988-05-31 Anykščių raj. Levaniškių pradinė mokykla,
mokytoja.
1986m. baigiau Anykščių J.Biliūno vidurinę mokyklą su pagyrimu (sidabro medalis).
1987m.-1992m. mokiausi Šiaulių pedagoginiame institute, įgijau pradinių klasių
mokytojos kvalifikaciją.
2010 m. baigiau Panevėžio kolegijos filologijos studijų krypties anglų ir vokiečių kalbų
pedagogikos koleginių studijų programą ir suteiktas filologijos profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis bei mokytojo profesinė kvalifikacija.
2010 m. rugsėjo 30 d. tapau mokyklų savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo
konsultantu.
2010 m. gruodžio 08 d. suteikta išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija.
2012m. spalio mėn. 11d. išrinkta Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės
centro pirmininke.
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Esu komunikabili, nebijau prisiimti atsakomybės, galiu dirbti komandoje.
Dirbu kompiuteriu excel, word, powert point programomis.
Esu veikli, nuolat ieškanti pokyčių, gebu ruošti ir įgyvendinti tarptautinius
projektus, vertinti savo ir kitų veiklą, konsultuoti pamokos kokybės klausimais.

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

2006-09-16 suteikia teisę vairuoti lengvuosius automobilius.
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NARYSTĖS

2000m. baigiau ekonomikos mokymo kursus ( ekonomika pradinėse klasėse).
2001 sausio 20 d. suteikta pradinių klasių mokytojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija.
2002 lapkričio 12 d. švietimo konsultantas (konsultacinės veiklos sritis
„Pradinio ugdymo kokybės pokyčių vertinimas“.
Nuo 2001 m. Jono Biliūno gimnazijos KVA grupės vadovė.
2008 m. buvau Anykščių raj. Kokybės siekiančių mokyklų grupės narė.
2004 m. Utenos apskrities viršininko apdovanota už vidaus audito
vykdymo organizavimą Jono Biliūno gimnazijoje.
2008 m. Anykščių raj. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius
apdovanojo už kūrybišką ir rezultatyvią pedagoginę veiklą.
2009 gruodžio 28-29-30 d. dalyvavau projekto “Bendrojo lavinimo mokyklų
įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas” 18val. I seminare “Mokyklų
savęs vertinimo konsultantų rengimas”. 
2010 vasario 4,5,6, 19, 20 d. dalyvavau projekto “Bendrojo lavinimo mokyklų
įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas” 38val. II seminare “Mokyklų
savęs vertinimo konsultantų rengimas”.
2012 m. vasario 08d. „Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo
rekomendacijos“ pranešimas Anykščių raj. savivaldybės švietimo, kultūros,
sporto ir turizmo skyriuje.
2012m. kovo 20d. „Kaip padėti mokyklai atlikti įsivertinimą“.
2012m. balandžio 4d. autorinis seminaras Traupio pagrindinės mokyklos
bendruomenei „Mokyklos veiklos įsivertinimo instrumentai“.

