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Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Stanislava Borovik 

Adresas(-ai)  Miglos g. 1, Vilnius, Lietuva 

Telefonas(-ai)  (85) 275 84 80 

Faksas(-ai)  - 

El. paštas(-ai) rastine@saulute.vilnius.lm.lt  
 stanislava.saulute@gmail.com  

  

Pilietybė Lietuvos 
  

Gimimo data 1963 02 05 
  

Lytis Mot. 
  

Darbo patirtis  

  

Datos Nuo 2002 m.  

Profesija arba pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ugdomosios veiklos organizavimas ir koordinavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinio ugdymo 
grupėse. Ugdymo kokybės vertinimas ir analizavimas. Įstaigos pagrindinių dokumentų  rengimas, jų 
įgyvendinimo uţtikrinimas. Metodinio darbo organizavimas. Metodinės pagalbos teikimas auklėtojoms, 
jų praktinės veiklos vertinimas, skatinimas  savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam 
bendradarbiavimui, atestavimuisi. Vadovavimas ir dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje pagal 
nustatytas kompetencijos sritis. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Tėvų 
švietimas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilniaus darţelis-mokykla „Saulutė“  Miglos g. 1, Vilnius 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 

Datos 1992-2002 m. 

Profesija arba pareigos Pradinių klasių mokytoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pradinis ugdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas    Vilniaus  „Juventos“ gimnazija  Telšių g. 16, Vilnius 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 

Datos 1980 - 1992 m.  

Profesija arba pareigos Auklėtoja, vyresnioji auklėtoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilniaus miesto lopšelis-darţelis Nr. 104  Brolių g. 16, Vilnius 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 

Išsilavinimas  

Data   1982-1987 m. 

Kvalifikacija    Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė  

mailto:rastine@saulute.vilnius.lm.lt
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Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

  Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas   

  Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas 

  

          Kvalifikacinės kategorijos 

 

 

 

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

2014 m. gruodţio  31 d. 
Antra vadybos kvalifikacinė kategorija 
 
2005 m. gruodţio 13 d. 
Trečia vadybos kvalifikacinė kategorija 
 
 

  

                                     Gimtoji kalba(-os)    Rusų 

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo Klausymas Skaitymas Bendravimas ţodţiu Informacijos 
pateikimas ţodţiu 

 

Lenkų kalba C2 
Įgudęs 

vartotojas 
C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas 

Anglų kalba A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 

  

 

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
 

   Puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo  gebėjimai su įvairaus amţiaus ir išsilavinimo ţmonėmis,  
vadovaudamasi  demokratinės visuomenės gyvenimo principais ir vertybėmis. Situacijos vertinimas, 
paţangos matavimas, problemų sprendimas. 
 
 

  
 

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
 
 
                             Asmeniniai gebėjimai                

   Ugdomosios veiklos organizavimas ir koordinavimas. Vadovavimas ir dalyvavimas darbo grupių ir 
komisijų veikloje.    
 
 
 
  Kompetentingumas, savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, 
organizuotumas, imlumas naujovėms, noras dirbti ir tobulėti, siekiant tikslo ir geriausio darbo rezultato.   
 
 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

   Darbas su duomenų bazėmis.  
Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas. 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

 
Gerai moku naudotis Microsoft Office programomis (Word, Excel, Power Point, Access), 
Windows Media Player, Multimedia, Picasa, Bluetooth. 
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Papildoma informacija  
 

  

Kursai  
2017 m. kovo 1, 2, 3  Specialybės kalbos (lietuvių kalbos kultūros) kursai 

 2017 m. geguţės 22-26  Kompiuterinio raštingumo kursai 

 
 
 
                                                          
 
 

                                                 
Seminarai                               

2015 m. vasario 13,14, 15, 20,21  Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai 
 
2012-02-07 - 2012-03-22  „Anglų kalbos gebėjimų ugdymas“ (A1 lygio) 
 
2017-06-5,6,7,19  “Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems mokyti pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą” 
 
 

 2013 m. rugsėjo 17, 18, spalio 15, lapkričio 5, 6, 21 „Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. Mokymų 
programa įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, direktorių pavaduotojams, ikimokyklinio 
ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams“ 

 2013-12-12 - 2014-02-21  „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ 

 2014 m. balandţio 17  „Priešmokyklinių ugdymo priemonių komplektas „OPA-PA“ 

 2015 m. balandţio 10  „Vaikystė ir ekologinės savimonės ugdymas- 2015“ 

 2015 m. spalio 14  „Atverkime gamtos namų duris mieste: ikimokyklinis ugdymas gamtoje“ 

 2015 m. spalis-gruodis  „Pedagogo tarpkultūrinė kompetencija ugdymo kokybei įgalinti“ 

 2015 m.  lapkričio 27  „Vaiko Gerovės komisijos funkcijų įgyvendinimo aktualijos, pasidalinimas 
patirtimi“ 

 2015 m. gruodţio 29  „Emocinio krūvio pedagoginiame darbe valdymas“ 

 2015 m.  „Informacinės technologijos ir modernizacija ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ 

 2016 m. vasario 24  „Ţaidimas priešmokykliniame ugdyme” 

 2016 m. kovo 30  „Kaip atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas atsiţvelgiant į „Ikimokyklinio amţiaus 
vaikų pasiekimų  aprašą?“ 

 2016 m. balandţio 25  „Mokytojų kvalifikacija- kaip tai daryti efektyviai, jog jūsų mokykla taptų  
besimokančia bendruomene?“ 

 2016 m. geguţės mėn. (3 dienos)  „Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų vertinimas“ 

 2016 m. geguţės 6   Metodų mugė „Ţaidimų vaivorykštė“ 

 2016 m. spalio 6  „Z kartos vaikai, hiperaktyvūs ar indigo? Kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius 
vaikus” 

 2017 m. sausio 5   „Neriam į emocijas: įkvepiantis seminaras apie mūsų jausmus, emocijų molekules ir 
kūrybišką būdą išreikšti save” 

 2017 m. kovo 9  „Daugiakalbis ir daugiakultūris ugdymas darţeliuose: geroji patirtis“ 

 2017 m. kovo 15  „Nuo raidelių prie ţodelių“ 

 2017 m.  kovo 22  „Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai“ 

 2017 m. kovo 28  „Darbas su vaikais, turinčiais kalbos raidos sutrikimų ikimokykliniame amţiuje“ 

 2017 m. balandţio 4  „Ikimokyklinio ugdymo planavimas ir įgyvendinimas“ 

 2017 m. balandţio 6  „Ankstyvasis saugaus eismo ugdymas- investicija į vaiko, kaip atsakingo 
keliautojo ateitį“ 
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 2017 m. balandţio 11  „Pedagogo veiklos vertinimas ir įsivertinimas: metinio pokalbio organizavimo 
ypatumai“ 

 2017 m.  geguţės 4  „Bendradarbiaudami mokomės“ 
 
2017 m. gruodţio 27  „Pedagogo savianalizės rengimas: teorija ir praktika“ 
 
2017 m. gruodţio 29  „Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas“ 
 
2018 m. balandţio 19 „Smurtas artimoje aplinkoje: atpaţinimas ir reagavimas švietimo įstaigoje“ 
 
2018 m. liepos 2 „ES investicijų galimybės ikimokyklinių įstaigų veiklos tobulinimui“ 
 
2018 m. rugsėjo 27 „Smurto prevencija ir intervencija ugdymo įstaigoje“ 
 
2018 m. gruodţio 4 „Komandinis darbas įtraukiojo ugdymo sąlygomis“ 
 
2018 gruodţio 5 „Bendradarbiavimas su šiuolaikine šeima. Kaip sutarti su „sunkiais“ tėvais?“ 
 
2018 gruodţio 7 „Mokymo proceso stiprybė- modernieji mokymo/si metodai“ 
 
 

  

 
 
 


