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SAULIUS SPANGEVIČIUS  
Adresas:  
Telefonas: 
El. paštas: 
Lytis: 
Pilietybė: 
Gimimo data: 

Paežeriai 
+370 342 30564 
kybartugimnazija@vilkaviskis.lt,  
Vyras 
Lietuvis 
1962-02-23 

 
 

DARBAS, DĖL KURIO 
KREIPIAMASI 

 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktorius 

 

DARBO PATIRTIS Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija                 2002 iki dabar 
Direktorius  

 Gimnazijos poreikių nustatymas, vertinimas, strategijos vystymas ir įgyvendinimas 

 Gimnazijos teikiamo vidurinio ugdymo kokybės užtikrinimas 

 Profesionalios komandos formavimas, vertinimas ir vystymas 

 Efektyvus gimnazijos biudžeto valdymas, infrastruktūros palaikymas, plėtojimas ir 
efektyvumo didinimas 

 

Bartninkų J. Basanavičiaus vidurinė mokykla      1998 – 2002  
Matematikos-informatikos mokytojas 

 Mokinių ugdymas 
 

Alvito pagrindinė  mokykla        1985 – 1996  
Matematikos mokytojas 

 Mokinių ugdymas 
 

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA 

Vilniaus Valstybinis Pedagoginis institutas                  1981 – 1985 
Vidurinės mokyklos matematikos mokytojas 

 Diplomo Nr.: KB 228504 

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI Gimtoji kalba:  Lietuvių kalba 

 

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

R.Vosylienės kalbų mokymo centras. B1 lygis. Pažymėjimo Nr. 2416. 2020 m. rugpjūčio 12 d. 

Rusų kalba C2 C2 C1  C1  C2 
 

Bendravimo gebėjimai Kompetencijos Pagrindimas 

 

 Esu komunikabilus, punktualus, 
atsakingas, pareigingas, sąžiningas, 
kūrybingas, reiklus sau ir kitiems. Gebu 
dirbti komandoje ir individualiai, greitai 
prisitaikau prie besikeičiančios 
situacijos.  Galiu bendrauti su įvairaus 
amžiaus žmonėmis 

 Esu imlus inovacijoms, greitai 
įsisavinu naujas technologijas, 
mėgstu    pritaikyti naujoves 

 Turiu humoro jausmą 

 Įgyvendinau  įdėją, prieš Šv. Kalėdas 
kiekvienais metais organizuoti 
adventinius vakarus Kybartų 
bažnyčioje miesto bendruomenei 

 Dalyvavau iniciatyvinėje grupėje 
įkuriant Pasaulio Kybartiečių 
Draugiją 

 Gimnazijoje įsteigiau 3D klasę 

 Pritraukiau rėmėjus, kurių pagalba 
įsteigta lauko klasė, istorijos centras, 
fitneso klubas, lauko teniso aikštelė, 
dailės ir garso įrašų studijos 
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
 

Pristatymai  
 

Konferencijos  
 

Seminarai  
 

Apdovanojimai  
 

Narystės 
 

Pagyrimo Raštai 
 

Sertifikatai 

Lietuvos Junior Achievement „Efekt 2020“ konferencijos pažymėjimas   2020  

„Kinestetinio mokymo/si stiliaus taikymas ugdyme“ Pažymėjimo Nr. 1540  2019  

„Nuostaba – šaltinis, padedantis atrasti?“ Pažymėjimo Nr. 1029   2019 

„Edukacinių aplinkų panaudojimo ugdymui patirtis Lenkijos švietimo įstaigose“  2018 
Pažymėjimo Nr. 12555 

„Šiuolaikinės mokymosi strategijos:       2018 
būdai mokinių pasiekimams gerinti įvairių dalykų pamokose“ 
Pažymėjimo Nr. 18-MC-290 

„Etiketas ir bendravimo menas“ Pažymėjimo Nr. 1796     2018 

„Etatinis padagogų darbo užmokestis“ Pažymėjimo Nr. 2544    2018 

„Asmens duomenų privaloma apsauga įmonėse      2018 
2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui“  
Pažymėjimo Nr. 9-179 

„Asmeninė pažangos matavimas Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje“   2017  
Pažymėjimo Nr. MP-202  

 

Organizaciniai ir vadovavimo  
gebėjimai 

Kompetencijos Pagrindimas 
 Gebu vadovauti komandai 

 Geri organizaciniai įgūdžiai, greitas 
problemų sprendimas ir jų priėmimas 

 Išmanau valstybės švietimo politiką ir 
švietimo administravimą. Turiu vadybinės 
(viešojo administravimo (švietimo srities)), 
planavimo, organizacinės bei pedagoginio 
darbo patirties. Turiu patirties įstaigų 
steigimo dokumentams, nuostatams, 
darbuotojų pareigybių aprašymams rengti 

 Dabartiniame darbe išugdytos 
kompetencijos: švietimo strategijų ir 
iššūkių derinimas su mokyklos tikslais ir 
uždaviniais, darbuotojų funkcijų 
reglamentavimas, informacijos valdymas; 
projektų rengimas, valdymas 

 Kursų metu įgytos kompetencijos: 
vadovavimo, projektų valdymo, 
organizuotumo, žmogiškųjų išteklių 
valdymo, organizacijos tobulinimo, 
pokyčių valdymo, tiriamosios veiklos 

 Šiuo metu vadovauju 56 asmenų 
komandai 

 Įsteigiau buvusių ugdytinių premijas 
gabiems mokiniams 

 Nuo 2017 m. gimnazijoje vykdomi 
individualūs pokalbiai su aukštesniuoju 
lygiu gebančiais mokytis mokiniais ir jų 
tėvais dėl asmeninės pažangos siekimo 

 Įinicijavau Marijampolės krašto gimnazijų 
šventes-koncertus savo bendruomenei 

 2014 m. inicijavau Kristijono Donelaičio 
300-jų gimimo metinių proga ąžuolų 
giraitės įkūrimą - pasodinta 300 ąžuoliukų 

 Gimnazija yra Lietuvos gimnazijų 
asociacijos narė, 3 metus buvau 
asociacijos tarybos nariu 

 2007-2010 buvau vidurinio ugdymo 
programų akreditavimo ekspertu 

 

Skaitmeniniai gebėjimai 
Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija 
Turinio 
kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

 C1 C1 C1 C1 C1 
  2020 m. vasario 20 d. Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto 

pažymėjimas   „Pažangiosios informacinės technologijos ir jų taikymai“. 
Patobulinau bendrąsias kompetencijas 

 Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos pedagogų atestacinės komisijos 
2002 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 1 suteikta informatikos vyresniojo mokytojo 
kvalifikacinė kategorija 

  

Kiti gebėjimai  Groju armonika, slidinėju, būriuoju 

Vairuotojo pažymėjimas  B kategorija nuo 1986 m. 


