Raimondas Bartkus
Pilietybė: lietuvis, -ė
(+370) 61871899
Gimimo data: 07/07/1971
Lytis: Vyras
El. pašto adresas: raimondasbartkus.rb@gmail.com
Adresas: Nemuno g. 17, Kačerginė, LT - 53446 Kauno rajonas (Lietuva)

DARBO PATIRTIS
Direktorius

Kauno rajono Zapyškio pagrindinė mokykla [ 01/09/2014 – Dabartinis ]

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kauno rajono sporto mokykla [ 02/05/2011 – 01/09/2014 ]

Mokytojas

Kauno rajono sporto mokykla [ 01/10/2008 – 01/09/2014 ]

Mokytojas

Kauno rajono Babtų gimnazija [ 01/09/2005 – 01/10/2008 ]

Padalinio vadovas

UAB "Stasoma" [ 10/08/2003 – 01/09/2005 ]
Adresas: Kaunas

Vadybininkas

I.Į. "Vilgika" [ 10/10/1997 – 10/08/2003 ]
Adresas: Kaunas

IŠSILAVINIMAS IR MOKYMASIS
Verslo vadybos magistras (Švietimo lyderystės programa)
ISM ekonomikos ir vadybos universitetas [ 01/09/2017 – 28/02/2019 ]
Adresas: Vilnius

Bakalauro diplomas, sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė
kvalifikacija
Lietuvos kūno kultūros akademija [ 01/09/2003 – 26/06/2008 ]
Adresas: Kaunas

KALBŲ ŽINIOS
Gimtoji kalba (-os):
lietuvių kalba
Kita (-os) kalba (-os):
anglų kalba

rusų kalba

KLAUSYMAS B1 SKAITYMAS B1 RAŠYMAS B1

KLAUSYMAS C1 SKAITYMAS C1 RAŠYMAS B2

INFORMACIJOS PATEIKIMAS ŽODŽIU B1

INFORMACIJOS PATEIKIMAS ŽODŽIU C1

BENDRAVIMAS ŽODŽIU B1

BENDRAVIMAS ŽODŽIU C1

TINKLAI IR NARYSTĖS
Narystė
2020 m. - šiuo metu Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos 2021-2025m
bendrojo plano parengimo darbo grupės narys
2
 012 m. - 2020 m. K
 ačerginės miestelio bendruomenės "Vizija" steigėjas ir valdybos pirmininkas. 2020 m. šiuo metu valdybos narys
2012 m. - šiuo metu Kauno rajono kūno kultūros mokytojų asociacijos steigėjas ir narys

KONFERENCIJOS IR SEMINARAI
"Švietimo įstaigų vadovų - mentorių mokymų programa"
[ Vilnius 2020 ]

PROJEKTAI
Projektai
2020 - šiuo metu projekto "Sporto bazių atnaujinimas Kauno rajono Kulautuvos ir Zapyškio seniūnijose"
darbo grupės narys
2019 - šiuo metu Valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektas "Švietimo, sporto, laisvalaikio ir
sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje" (Zapyškio pagrindinės
mokyklos priestato statyba)
2019 - šiuo metu projekto "Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16,
Kluoniškių k. infrastruktūros modernizavimas" vadovas
2017 - 2019 m. Nacionalinis švietimo projektas Lyderių laikas 3, savivaldybės pokyčių projekto kūrybinės
komandos narys
2015 - 2017 m. Erasmus+ projektas "Geresnis ugdymas - geresnis mokymasis"
2013 - 2014 m. Koordinacinės darbo grupės narys Kačerginės daugiafunkcio centro steigimui
2012 - 2014 m. Comenius Regio partnerysčių projektas "Socialinė integracija per sportą"
2010 m. Koordinacinės darbo grupės narys Garliavos sporto ir sveikatingumo komplekso steigimui

