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Asmeninė informacija
Vardas (-ai) Pavardė (-és)
Adresas(-ai)

Rimantė Ruzgienė
Kuopos 23, 46474, Kaunas, Lietuva

Telefonas(-ai)
Faksas(-ai)

00-370-37-422627
00-370-37-422383

El. paštas(-ai)

rruzgiene@gmail.com

Pilietybė
Gimimo data
Lytis

00-370-685-68209

Lietuvos
1975-02-24
moteris

Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos


Nuo 2010-09-01 Kauno Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2001-2010 Kauno Aleksandro Puškino vidurinė mokyklos kūno kultūros mokytoja, metodininkė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui , kūno kultūros mokytoja

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Gimnazijos direktoriui esant eilinėse atostogose, išvykus į komandiruotę, sergant ar kitais atvejais
laikinai eiti direktoriaus pareigas. Kauno miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
vykdyti valstybinės kalbos kvalifikavimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminų organizavimo
komisijos pirmininko pareigas. Kuruoja rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos, kūno kultūros, menų ir
technologijų mokytojų metodinių grupių, informacinio centro, socialinio pedagogo, psichologo, vaiko
gerov4s komisijos veiklą. Vykdo: 5-10 bendrojo lavinimo klasių (rytinė pamaina), mokymo namuose,
savarankiško mokymo, modulių, neformalaus ugdymo dienynų kontrolę. Rengia 5-8 bendrojo lavinimo
ir I-II gimnazinių klasių pamokų ir neformalaus ugdymo užsiėmimų, pavadavimo, mokymo namuose,
savarankiško mokymosi tvarkaraščius.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, Vytauto 50 ,Kaunas, LT-44322 Kaunas

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Ugdymo įstaiga

Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos

2001-01-01 – 2001-06-30
Kūno kultūros mokytoja

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės narys

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Kauno Vaidoto pagrindinė mokykla, Vaidoto g. 115

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai

1995-1999
Kūno kultūros mokytojas
Kūno kultūra

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Lietuvos kūno kultūros institutas (akademija)
pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją

Edukologijos bakalauro laipsnis; Kūno kultūros studijų programa

Išsilavinimas
Datos

Nuo 2011-09-01

Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai

Švietimo vadyba

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Kauno technologijos univeristetas
pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją
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Kita kalba(-os)

1. Rusų k., 2. anglų k.

Įsivertinimas

Supratimas
Klausymas

Europos lygmuo*

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Kalba

1.

C2.

C2

C1

C1

B1

Kalba

2.

B1

C1

B2

B2

B1

* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos

Esu atsakinga už socialinių renginių organizavimą, dalyvauju programoje ,,Mokinių motyvacijos
didinimas“ ir ,,Mokinių gyvenimo ir mokymosi sąlygos“.

Organizaciniai gebėjimai ir
kompetencijos

Organizuoju neformalaus ugdymo renginius gimnazijoje, pastoviai bendrauju su mokinių tėvais.
Vadovauju mokinių savivaldai.

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
Meniniai gebėjimai ir kompetencijos

Naudojimasis multimedia, interaktyvia lenta.
Turiu gebėjimus dirbti su ,,Microsoft Word“, ,,Exel“, ,,Power point“,
Turiu gebėjimą apiforminti stendus, plakatus, albumus. Mėgstu fotografiją. Patinka megzti, siūti,
siuvinėti.

Kiti gebėjimai ir kompetencijos

Mano hobiai: stalo tenisas, slidinėjimas, sportiniai šokiai.

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)

Vairuotojo pažymėjimą turiu, B kategoria, Nr. R0544144

Papildoma informacija Turiu stalo teniso kandidato į sporto meistrus kvalifikaciją;
Priedai Diplomai, medaliai, padėkos raštai
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