
Gyvenimo aprašymas  

Asmeninė informacija  

Vardas(-ai)  Pavardė(-ės) Rasa Šerpytienė 

Telefonas(-ai) 8 37 323 200,  8615 41054 

Faksas(-ai) 8 37 424 980 

El. paštas(-ai) rasasvm@gmail.com 

Pilietybė lietuvė 

Darbo patirtis  

Datos Nuo 2005 m. birželio 20 d. dirba Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokyklos direktorės pareigose. I vadybinė 

kategorija. 

Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. dirbo Kauno Saugaus eismo mokykloje 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigose.  II vadybinė 

kategorija.  

Nuo 1996 m. dirbo “Spindulio” darželyje-mokykloje pradinių 

klasių mokytoja. 

Nuo 1986 m. dirbo “Spindulio” lopšelyje – darželyje auklėtoja. 

Išsilavinimas  

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas 

Šiaulių pedagoginis institutas 

Socialiniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Sugeba gyventi ir dirbti su kitais žmonėmis individualiai ir 

komandoje. Vertybinės nuostatos sąlygoja sėkmingą veiklą ir 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, mokinių tėvais, 

kolegomis. 

Organizaciniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Sugeba vadovauti žmonėms ir valdyti ugdymo procesą, formuoti 

ir keisti mokyklos kultūrą, koordinuoti ir administruoti projektus 

bei mokyklos biudžetą. Organizuotumas, pareigingumas, 

atsakingumas. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 

kompetencijos 

Moka naudotis ir dirbti „Microsoft Office“ programomis: Word, 

Excel ir PowerPoint, PhotoShop. 

Kiti gebėjimai ir kompetencijos 2019-2017 m.  – “Lyderių laikas 3” Kauno miesto komandos 

narė. 

2019-2017 m. Kauno miesto Neformaliojo vaikų švietimo 

programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos narė. 

2017 m. ECAD (Europos miestai prieš narkotikus) merų 

konferencijos Kauno mieste organizavimo ir koordinavimo darbo 

grupės narė. 

2017 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko 

gerovės komisijos narė. 



2017 m. Kauno miesto ugdytinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo (įsivertinimo) neformaliajame švietime rekomendacijų 

parengimui darbo grupės narė. 

2006-2016 m. Kauno miesto savivaldybės mokyklų-biudžetinių 

įstaigų vadovų atestacijos komisijos narė. 

2015 m. Kauno miesto savivaldybės smurto prieš vaikus 

prevencijai organizuoti darbo grupės narė. 

2014 m. Kauno miesto savivaldybės švietimo tarybos narė. 

Nuo 2010 m. – Tarptautinio ECAD (“Europos jaunimas prieš 

narkotikus“) projekto vykdytoja Kauno mieste. 

Nuo 2006 m.– vadybos ekspertė, švietimo konsultantė. 

 

Parengė kvalifikacijos tobulinimo programas:  

2018 m. “ Asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas 

neformaliojo ugdymo veikloje. Mokinių pasiekimai ir 

individuali pažanga”. 

2018, 2017, 2016 m. „Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant 

netradicinius metodus ir priemones”; 

2015 m. „Paauglių svaigiųjų medžiagų vartojimas Kauno mieste 

ir tarptautinės prevencijos perspektyvos“. 

Skaityti pranešimai: 

2017 m. tarptautinio projekto „ Darnios eismo saugos diegimas 

remiantis Norvegijos patirtimi“ konferencijoje - seminare 

pranešimas „Vaikų ir jaunimo švietimo eismo srityje ugdymas ir 

sąmoningumo didinimas įgyvendinat mokymo programą „Ką 

tu?”; 

2017 m. ECAD (Europos miestai prieš narkotikus) merų 

konferencijoje „Saugūs miestai be narkotikų: prevencija, 

apsauga, policijos veikla“ pranešimas “Kauno miesto paauglių 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo tendencijos"; 

2017 m. tarptautinio projekto „ Darnios eismo saugos diegimas 

remiantis Norvegijos patirtimi“ seminare pranešimas „Saugaus 

eismo programos vaikų ugdymo procese. Siekiamybė popieriuje 

ir realybė gyvenime“; 

2017 m. Kauno neformaliojo švietimo įstaigų vadovams ir jų 

pavaduotojams seminare pranešimas „Socialinės kompetencijos 

neformaliojo vaikų švietimo pažangos ir pasiekimų vertinime“; 

2016 m. tarptautinio projekto „ Darnios eismo saugos diegimas 

remiantis Norvegijos patirtimi“ konferencijoje-seminare 

pranešimas „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 



patirtis ugdant jaunuosius eismo dalyvius“; 

2016 m. tarptautinio projekto „ Darnios eismo saugos diegimas 

remiantis Norvegijos patirtimi“ seminare pranešimas „ Gerosios 

patirties sklaida – tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

skatinimas“; 

2016 m. respublikinėje konferencijoje „Sisteminis požiūris į 

ugdymą karjerai švietimo įstaigoje“ pranešimas „Neformalusis 

švietimas: erdvė raiškai ir profesijos pasirinkimui“; 

2016 m. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarime 

pranešimas „2016 m. ataskaita „Europos jaunimas“. Svaigiųjų 

medžiagų vartojimas ir socialiniai veiksniai Kauno mieste“; 

2016 m. respublikinėje konferencijoje Kaune pranešimas 

„Sisteminis požiūris į ugdymą karjerai švietimo įstaigoje“; 

2016 m. tarptautinėje konferencijoje-seminare Kaune „Gerosios 

patirties sklaida – tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas 

pranešimas „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

patirtis ugdant jaunuosius eismo dalyvius“; 

2015 m. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarime 

pranešimas „2014 m. ECAD tyrimo rezultatų pristatymas“;  

2015 m. tarptautinėje konferencijoje  Kaune pranešimas 

„Paauglių svaigiųjų medžiagų vartojimas Kauno mieste ir 

tarptautinės prevencijos perspektyvos“. 
 

Dalyvauta ir parengti pranešimai: 

2017 m. Vienoje (Austrija) Jungtinių tautų Narkotikų kontrolės 

komisijos organizuotame renginyje „Miestai, rodantys iniciatyvą 

didelės apimties narkomanijos prevencijai“; 

2016 m. Taragonoje (Ispanija) ICSRA (Islandijos socialinių 

tyrimų ir analizės centro) organizuotoje darbinėje sesijoje 

„Jaunimas Europoje“. 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) Nuo 1981 m. vairuoja automobilį (B kategorija). 

 

 


