Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Zita Sabaliauskienė
Kupiškis (Lietuva)
+370 6 85670635

zpetrulyte@gmail.com

Pilietybė Lietuvos Respublikos

DARBO PATIRTIS
1997 m. rugsėjis 01 d. – Šiuo
metu

Direktoriaus pavaduotoja, užsienio kalbų ir menų skyriaus vedėja, etikos mokytoja.
Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazija, Vytauto g. 21, LT-40115 Kupiškis (Lietuva)
Strateginio plano ir veiklos programos kūrimas ir realizavimas, veiklos įsivertinimo organizavimas,
ugdymo kokybės ir veiksmingumo tyrimai ir analizės, neformaliojo ugdymo veiklos organizavimas,
klasių auklėtojų darbo koordinavimas, mokinių savivaldos kuravimas, renginių organizavimas,
atsakomybės prisiėmimas už kuruojančių sričių darbą ir dokumentų priežiūrą.

2007 m. – šiuo metu
2009 m. – šiuo metu

Vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertė švietimo konsultantė.
Mokyklos veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė.
NMVA, Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius, Lietuva
Konsultavimas ir kokybiškos pagalbos suteikimas mokykloms įvaldant ir taikant veiklos kokybei įsivertinti IQES
online Lietuva platformos galimybes.

1992 m. rugsėjis 01 d. – 1997 m.
rugpjūtis 31d.

Pradinių klasių mokytoja., mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija

Kupiškio I-oji vidurinė mokykla (dabar Kupiškio L.Stuokos – Gucevičiaus gimnazija), Vytauto 21,
LT40115 Kupiškis, Kupiškio r. sav., Lietuva
1987 m. rugsėjo 01 d. – 1992 m. rugpjūtis
31 d.

Pradinių klasių mokytoja, klasės auklėtoja
Salamiesčio nepilna vidurinė mokykla
Mokyklos g. 1, Salamiestis, LT- 48883 Kupiškio r. sav.

1986 m. rugsėjo 01 d. – 1987 m. rugpjūtis
Pradinių klasių mokytoja, klasės auklėtoja
31 d.

Paketurių pradinė mokykla
Paketurių k., Kupiškio pšt., LT – 4880 Kupiškio r. sav.
1980 m. rugsėjo 01 d. – 1986 m. rugpjūtis
Vaikų darželio auklėtoja
31 d.

Kupiškio vaikų l/d Nr.1
Vytauto 26, Kupiškis
1978 m. rugsėjo 01 d. – 1980 m. rugpjūtis
Pradinių klasių mokytoja, klasės auklėtoja
31 d.

Kupiškio Viado Rekašiaus vidurinė mokykla
Šeinausko 19, Kupiškis
IŠSILAVINIMAS IR
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KVALIFIKACIJA
1976 – 1978 m.
1988 – 1992 m.

Įrašykite Vardą(-us) Pavardę(-s)

Aukštasis, pradinių klasių mokytoja metodininkė. II vadybinė kategorija
Nacionalinis
Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, įgyta vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija.
Nemuno g. 8, LT- 35255 Panevėžys.
Šiaulių pedagoginis institutas, įgyta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.
Vilniaus g. 88, LT- 76285 Šiauliai.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvių

Kitos kalbos

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

rusų

C2

C1

C1

C1

B2

Prancūzų

A2

A2

A1

A1

A1

Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Gebėjimai
Darbo kompiuteriu gebėjimai
Vairuotojo pažymėjimas
Projektai
Vesti seminarai

Geri bendravimo gebėjimai.
Puikūs gebėjimai dirbti komandoje.
Socialinę ir komunikavimo kompetenciją tobulinu darbo veiklose ir dalyvaudama mokymuose, kaip
pvz. „Asmens laisvės ir ribos“(2010m.), „Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi
proceso kokybei“(2011m).
Puikūs vadovavimo gebėjimai (Šiuo metu vadovauju užsienio kalbų ir menų skyriui, kurį sudaro 18
žmonių).Lankau mokymus ,kaip pvz. „ Lyderiavimo įgūdžių vystymas ir efektyvaus komandinio darbo
aplinkos kūrimas“(2012m), „Vadovas ir planavimas. Kaip reikia planuoti?“(2013m), „Efektyvus
vadovavimas taikant Abipusio Mokymosi modelį“(2013m).
▪Geri kokybės proceso valdymo įgūdžiai.
▪Gerai moku naudotis Ms Word, MS Power Point, MS Internet, MS paint, Excel programomis.
▪B (stažas nuo 1976m.)
▪ES SF Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“(20092013m).
▪ES SF Projektas „Mokyka visiems II: Atviro dialogo link“(2010 -2012 m).
▪Zarasų ŠC, Anykščių ŠC, Širvintų ŠC tema „Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti( IQES
online Lietuva“(2010-2013m).
▪Vadybinių kompetencijų panaudojimas ugdymo ir kokybės veiksmingumui užtikrinti“ Panevėžio rajono
ugdymo įstaigų vadovams (2013m).
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