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Asmeninė informacija  

Pavardė (-ės) / Vardas (-ai)  Sakalauskas Artūras  
Adresas(-ai) Kalniečių g.126A-105, Kaunas  

LT-50150 Kaunas (Lietuvos Respublika) 
Mobilusis telefonas 8 672 66262,  

8-686 15594 
 

El. paštas(-ai) a.sakalas@rasa.vdu.lt 

Pilietybė Lietuvis  

Gimimo data 22/09/1966 

Lytis Vyras 

Darbo patirtis  

Datos 01/12/2010 

Profesija arba pareigos Gimnazijos direktorius 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įgyvendina gimnazijos bendruomenės nariams Valstybinę bei regioninę švietimo politiką, organizuoja 
mokyklos veiklą, inicijuoja savalaikį mokyklos strateginio plano, veiklos ir ugdymo programų 
parengimą ir užtikrina jų įgyvendinimą, vykdo Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymus ir 
dalininkų susirinkimo  pavedimus, mokyklos tarybos nutarimus. Atsako už darbų ir civilinę saugą, 
sanitarines higienos normas, garantuoja mokinių ir mokytojų saugumą, atstovauja mokyklą. Nustatyta 
tvarka informuoja tėvus, inicijuoja tėvų ir globėjų švietimą. Atsako už mokyklos biudžetinių ir 
specialiųjų lėšų naudojimą nustatyta tvarka. Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą. 
Atsiskaito už mokyklos veiklą ir teikia finansinę ataskaitų dalininkų susirinkimui, mokyklos tarybai. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas VŠĮ VDU „Rasos“ gimnazija 
P. Lukšio g. 40, , Kaunas (Lietuva) 

Datos 01/09/1998 
Profesija arba pareigos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui (II vadybinė kategorija). 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokinių kontingento komplektavimas, dokumentų tvarkymas (mokinių priėmimas, pašalinimas), 
mobilių grupių sąrašų, tvarkaraščių, tarifikacinių dokumentų, mokytojų atostogų grafiko sudarymas, 
lankomumo apskaitos, mokinių duomenų suvedimas į kompiuterinę duomenų bazę, elektroninio 
dienyno diegimas ir priežiūra,  darbas su slapta asmens duomenų baze, dėstomų dalykų (fizika, 
matematika, informacinės technologijos) kuravimas, kuruojamų dalykų projektinės veiklos 
koordinavimas, mokymo priemonių paskirstymas, nurašymas, vadovavimas lėšų paskirstymo 
komisijai. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas VDU „Rasos“ gimnazija 
P. Lukšio g. 40, , Kaunas (Lietuva) 

Datos 29/06/1992- 31/081998  
Profesija arba pareigos Fizikos-astronomijos mokytojas (metodininkas) 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokinių darbo organizavimas vadovaudamasis dalyko programomis, išsilavinimo standartu ir teminiais 
planais, individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant gerus ugdymo rezultatus, taikyti įvairias mokymo 
priemones, metodus, auklėjamosios klasės ir kitų dokumentų tvarkymas, bendravimas su tėvais, 
ekskursijų, renginių organizavimas, mokinių saugos pamokoje ir užklasinėje veikloje užtikrinimas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas VDU „Rasos“ gimnazija 
P. Lukšio g. 40, , Kaunas (Lietuva) 
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Tobulinimosi kursai  

Datos 22/02/1999  -16/12/1999 (11 mėn.) 
Kvalifikacija Ugdymo įstaigų vadovų rezervo rengimo kursai „Kandidatų į ugdymo institucijų vadovus rengimas 

vadybinei veiklai.(PPRC) 
Datos 08/02/2003 

Kvalifikacija Seminaras „Kompiuterių tinklai mokykloje“ 
Datos 21/11/2003 

Kvalifikacija PPRC seminaras „Reikalų raštai, kaip kalbos mokymo erdvė“ 
Datos 10/12/2004 

Kvalifikacija 5 dienų seminaras „Akreditavimo vykdytojų – vertinimo grupių rengimas“ 
Datos 19/11/2004 

Kvalifikacija Praktinė konferencija „Ugdymo bei turinio optimizavimas gimnazijų ir aukštųjų mokyklų veiklos dermės 
kontekste“ 

Datos 19/02/2004 
Kvalifikacija 8 val. seminaras „Pamokų tvarkaraščio sudarymo programos „mimoza“ konsultacijos“ 

Datos 01/04/2004 
Kvalifikacija 5 val. seminaras „Darbo kodeksas: pagrindinės nuostatos ir pasikeitimai“ 

Datos 10/01/2004 
Kvalifikacija Seminaras „Nacionaliniai moksleivių pasiekimų tyrimai“ 

Datos 29/06/2004 
Kvalifikacija 6 val. seminaras „Ugdymo(si) proceso vertinimo objektai, kriterijai ir formos“, kuriame skaičiau 

pranešimą.  
Datos 06/12/2006 

Kvalifikacija Seminaras „Meninių gebėjimų ugdymo patirties sklaida per papildomo ugdymo pamokas“ 
Datos 29/11/2006 

Kvalifikacija ITC seminaras „Kaip naudotis nuotoliniais mokymosi kursais“ 
Datos 08/12/2006 

Kvalifikacija Seminaras „Gabių vaikų ugdymo praktiniai aspektai“ 
Datos 14/03/2007 

Kvalifikacija 8 val. seminaras „Ugdymo karjerai integracija į mokomuosius dalykus“ 
Datos 19/01/2007- 28/06/2007 

Kvalifikacija IV sesijų seminaras „Mokyklos vadybos pagrindai“, kuriame įgijau: veiklos, ugdymo proceso, 
žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymo, vadybos, andragoginę ir socialinę kompetencijas, švietimo 
politikos išmanymo, strategijos kūrimo ir strategijos plano rengimo ir įgyvendinimo  kompetencijas.  

Datos 18/12/2007 
Kvalifikacija LR Švietimo ir mokslo ministerijos Pažymėjimas A.Nr.001088 suteikta antroji vadybos kvalifikacinė 

kategorija. 
Datos 06/03/2008 

Kvalifikacija 6 val. seminaras „Vertinimo standartizavimas“ 
Datos 09/2008 – 10/2008 

Kvalifikacija 30 val. seminaras „Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai“, atlikau 10 val. 
numatytą savarankišką darbą. 

Datos 10 -11/2008 
Kvalifikacija 48 val. Anglų kalbos kursai (I modulis)  

Datos 01/04/2009 
Kvalifikacija 30 val. seminaras „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo organizavimas 

mokykloje“. 
Datos 02 – 05/2009 

Kvalifikacija 48 val. Anglų kalbos kursai (II modulis) 
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Datos 05/12/2010 
Kvalifikacija Darbų saugos pažymėjimas (kursų trukmė 6 val.) 

Datos 2010/02/02 
Kvalifikacija 8 val. seminaras „ Viešieji pirkimai mažose perkančiosiose organizacijoje . Pokyčiai 2010 m.“ 

Datos 2010/03/31 
Kvalifikacija 6 val. konferenciją „Nuolatinė mokymo(si) kaita – iššūkis mokytojui“ 

  

Išsilavinimas  
  

Datos 1992 metai 
Kvalifikacija Fizikas - dėstytojas 

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
gebėjimai 

Fizikos dėstymas. 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas Vilniaus universitetas 
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 

arba tarptautinę klasifikaciją 
ISCED 5 

Datos 2000 metai 
Kvalifikacija Fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis 

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
gebėjimai 

Fizikos dėstymas. 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas Vytauto Didžiojo universitetas 
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 

arba tarptautinę klasifikaciją 
ISCED 5 

  

 
 

 

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

Kita kalba (-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 
Europos lygmuo (*)  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 

pateikimas žodžiu 
 

Anglų  A1 Pažengęs A1 Pažengęs A2 Pradedantis 
vartotojas  A1 Pradedantis 

vartotojas  A1 Pradedantis 
vartotojas  

Rusų  B2 Pažengęs B2 Pažengęs B2 Pažengęs B2 Pažengęs B2 Pažengęs 

 (*) Bendrieji Europos kalbų metmenys  
  

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Puikūs bendravimo gebėjimai, komunikabilus, nekonfliktiškas, sugebanti dirbi individualiai ir 
komandoje, energingas, linkęs eiti į kompromisus, motyvuotas. 

  

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos Darbas su duomenų bazėmis, Duomenų rinkimas ir apdorojimas, tvarkaraščio programa „Mimosa“, 
e-dienynas. 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Gerai moku naudotis Microsoft Office, Word, Exel, „Mimosa“, Picasa2, Power Point programomis. 
Darbas su Internet Explorer, e- dienyno programa. 

  

Laisvalaikis, pomėgiai Folkloras, gitara, armonika, kelionės, ekskursijos su mokiniais, grožinės literatūros skaitymas. 
  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) A,B,C kategorijos, vairavimo stažas nuo 1985 metų. Automobilis. 
Papildoma informacija - Rekomendacijos:    

 


