
 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

Vardas  RENATA  

 

Pavardė  SAKALAUSKIENĖ 

Gimimo data  1973-09-15 

Telefonas 8 686 71706 

El. paštas rsakalauskiene@yahoo.com 

Adresas Mindaugo g. 18, Vilkaviškis 

Lytis Moteris  

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

Nuo 2016 

sausio 5 d. iki 

dabar 

Vilkaviškio vaikų 

lopšelio-darželio 

„Eglutė“ 

Direktorė Švietimo įstaigos darbo organizavimas, 

valdymas 

2010–2016 

(sausio 4 d.) 

Vilkaviškio r. 

Keturvalakių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Švietimo ir ugdymo proceso 

organizavimas, valdymas, vertinimas 

2005–2010 Vilkaviškio pradinė 

mokykla 

Pradinių klasių 

mokytoja 

Pradinių klasių mokinių ugdymas 

1998–2002 Vilkaviškio vaikų 

l/d „Eglutė“ 

Darželio 

auklėtoja 

Ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymas 

1994–1996 Vilkaviškio vaikų 

l/d „Eglutė“ 

Muzikos 

vadovė 

Ikimokyklinio amžiaus mokinių meninis 

ugdymas 

1993–1994 Vilkaviškio vaikų 

l/d „Eglutė“ 

Darželio 

auklėtoja 

Ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymas 

 

IŠSILAVINIMAS 

 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Šiaulių universitetas 

2000–2005 

Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo 

profesinė kvalifikacija 

2005-06-29 

SB Nr. 0000468 

Marijampolės aukštesnioji 

pedagoginė mokykla 

1989–1992 

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija 

1992-06-26 

B Nr. 014019 

 

KVALIFIKACIJA 

 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – labai gerai. 

Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) –  
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Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 

gerai, labai gerai, puikiai): 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas  Rašymas 

Rusų Labai gerai Gerai Gerai Gerai 

Lenkų Gerai Gerai Patenkinamai Prastai 

Anglų Gerai Patenkinamai Patenkinamai Prastai 

 

Darbas kompiuteriu: Windows operacinės sistemos, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ir 

kt.) produktų, internetinių naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox) –  įgudęs vartotojas. 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – 2014 m. liepos 11 d. suteikta trečia vadybos kvalifikacinė 

kategorija. 

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki dabar. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – 2009 m. birželio 26 d. suteikta pradinių klasių vyresniosios 

mokytojos kvalifikacinė kategorija. 

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – įgyta „B“ vairavimo 

kvalifikacijos kategorija nuo 1994 m. 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

– – 

  

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS: kelionės, literatūra, kulinarija. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

 

 (Pažymėkite savo statusą atitinkantį langelį. Prireikus argumentuokite ir detalizuokite.) 

  TAIP NE 

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą 

 
  X  

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, jau dirbančiais šioje švietimo 

įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje 
  X  

Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis 

darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS valstybės 

saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos 

kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti valstybės tarnyboje 

  X  

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu   X  

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu   X  

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus   X  

  
 


