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Lytis

Vyras

Gimimo data 1961 m. spalio 9 d.
Pilietybė Lietuvos Respublikos

DARBO PATIRTIS

1999-09-01 – šiuo metu Direktorius
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
Vilniaus g. 3, Pagėgiai, LT-99292
Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas.
Atsakingas už įstaigos veiklą ir rezultatus.
Švietimas ir ugdymas.
1991-1999 m.- Šilutės r. Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas
Šilutės r. Piktupėnų k.
Vadovavimas ugdymo procesui. Ugdymo proceso organizavimas.
Švietimas ir ugdymas.
1985-1991 m.- Šilutės r. Piktupėnų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojas
Šilutės r. Piktupėnų k.
Ugdymo proceso organizavimas.
Švietimas ir ugdymas.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
Aukštasis. 1980 -1985 m. – LTSR valstybinė Tautų draugystės konservatorija
(Klaipėdos fakultetas), K. Donelaičio g. 4, Klaipėda 92144 .
Lietuvių kalbos ir literatūros (papildoma spec. pedagogika) mokytojo, užklasinio
darbo ( teatro meno ) metodininko kvalifikacija.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

lietuvių

Kitos kalbos

Anglų kalba

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

B1

B1

B1

B1

B1

Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį 2020-08-25 Nr. 25-08/117

Rusų kalba

C1

C2

C2

C2

C1

Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys
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Bendravimo gebėjimai

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Vaclovas Navickas

Komunikabilus, turiu oratoriaus gebėjimų, lengvai valdau auditoriją, gebu palaikyti abipuse pagarba
pagrįstą bendravimą, esu tolerantiškas, gebantis kantriai išklausyti kitus žmones, diplomatiškas, turiu
puikų humoro jausmą, gebu rasti kompromisus spręsdamas įvairius klausimus.
Bendravimo gebėjimų įgijau dirbdamas pedagoginį, vadybinį darbą, vesdamas renginius,
dalyvaudamas seminaruose, skaitydamas pranešimus konferencijose.
Esu iniciatyvus, atviras nuolat besikeičiančiai švietimo politikai ir naujovėms, gebu telkti bendruomenę
siekiant užsibrėžtų tikslų, organizuoti darbą komandose ir pats jose dirbti, nevengiu būti lyderiu, linkęs
pasitikėti bendruomenės nariais ir deleguoti jiems funkcijas, diplomatiškai spęsti iškilusias problemas,
skatinu bendruomenės narius prisiimti atsakomybę už savo iniciatyvas ir gautus rezultatus. Esu
pareigingas, atsakingas, sąžiningas, reiklus sau ir kitiems.
Gebėjimai įgyti dalyvaujant įvairiuose seminaruose, mokymuose, praktiniuose užsiėmimuose,
organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai sukaupti dirbant vadybinį darbą.

Skaitmeniniai gebėjimai

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos
apdorojimas

Komunikacija

Turinio kūrimas

Saugos
reikalavimų
išmanymas

Problemų
sprendimas

Įgudęs vartotojas

Įgudęs vartotojas

Įgudęs vartotojas

Įgudęs vartotojas

Įgudęs vartotojas

Lygmenys: pradedantis vartotojas - pažengęs vartotojas - įgudęs vartotojas
Skaitmeninė kompetencija - Įsivertinimo lentelė

ECDL pažymėjimas Nr.LT 011092, 2006-12-21, „Microsoft Office Movie Maker ir Audacity programų taikymas
ugdymo procese“. Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimas 2016-11-14 Nr,1649, „Microsoft
Word: profesionalus tekstų tvarkymas“. Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimas 2017-02-27
Nr.346.

Vairuotojo pažymėjimas

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas nuo 1991 metų.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Kvalifikacinė kategorija

Konferencijos

Pirmoji vadybos kvalifikacinė kategorija suteikta 2015 m. gruodžio 15 d. Pažymėjimas A Nr. 005550
2015 m. gruodžio 16 d.
Lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorija suteikta 1996 m. sausio 25 d.
Pažymėjimas A Nr. 029573 1996 m. vasario 29 d.
Vadybos ekspertas. Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 4932 2015-03-05.
Inicijavau ir parengiau rajoninės metodinės-praktinės konferencijos programą „Ugdymo turinio
integravimas skatinant mokinių kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją“ ir 2017 m. balandžio 26 d. ją
įgyvendinau. Pažyma 2017-04-26 Nr.R5-112, Šilutė.
Skaičiau pranešimą „Ar vadovas yra mokyklos bendruomenės mikroklimato garantas?“ renginyje
„SUŽINOKIME. TOBULĖKIME. VEIKIME“. Ugdymo plėtotės centro pažyma 2018-04-26 Nr.K7-601.
Vadovavau ugdymo įstaigų direktorių darbo grupei rajoninėje metodinėje praktinėje konferencijoje
„Ugdymo turinio integravimas skatinant mokinių kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją. Šilutės rajono
švietimo pagalbos tarnybos pažyma 2017-04-26 Nr.R5-92.

Seminarai

Vedžiau seminarą „Ar vadovas yra mokyklos bendruomenės mikroklimato garantas?“ Šilutės rajono
švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pažyma 201805-17 Nr.R5-30.
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Narystės

Vaclovas Navickas

1. Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano
projektui parengti komisijos narys.
Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-02 įsakymas Nr. A1-817.
2. Esu Pagėgių savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos pirmininkas
Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-02-26 Nr.A1-175.
3. Esu Pagėgių savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjų atestacijos komisijos narys.
Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-06 įsakymas Nr.A1-17.
4. Buvau Pagėgių savivaldybės Pagėgių vaikų lopšelio-darželio direktorės, Piktupėnų pagrindinės
mokyklos direktorės, Meno ir sporto mokyklos direktorės vadybos ekspertų grupės vadovas. Pagėgių
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2015-05-13 Nr.A1-413; 2015-10-07 Nr.A1-842.
5. Buvau Šilalės rajono savivaldybės Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus ir jo
pavaduotojo vadybos ekspertų grupės narys.
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-09 įsakymas Nr.DĮV-517.
6. Buvau konkurso Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti
komisijos narys. Jurbarko savivaldybės mero potvarkis 2019 m. gruodžio 2 d. Nr. P7-187,
Jurbarkas.

Apdovanojimai

Pagėgių savivaldybės mero 2012 m. vasario 1 d. potvarkiu Nr. M1-4 įteiktas medalis Už nuopelnus
Pagėgių kraštui. Už nuopelnus Pagėgių kraštui liudijimas Nr.16 2012-02-16.

Pagyrimo raštai

Padėka už Besimokančios organizacijos principų puoselėjimą ir parodytą iniciatyvą kuriant
BESIMOKANČIŲ MOKYKLŲ TINKLĄ. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius
2014 m. rugpjūčio 26 d.
Padėka už bendradarbiavimą vykdant projektą CLILiG@Litauen. Vokiečių kalba tavo mokykloje,
paramą vokiečių kalbos ir dalyko integruotam mokymui bei aktyvios daugiakalbystės skatinimą.
GOETHE INSTITUT 2018-07-17, Vilnius.
PRIEDAI
1. ECDL pažymėjimo Nr.LT 011092 2006-12-21 kopija, 1 lapas.
2. „Microsoft Office Movie Maker ir Audacity programų taikymas ugdymo procese“. Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnybos
pažymėjimo 2016-11-14 Nr.1649 kopija, 1 lapas.
3. „Microsoft Word: profesionalus tekstų tvarkymas“. Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimo 2017-02-27 Nr.346
kopija, 1 lapas.
4. B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopija, 1 lapas.
5. Pirmosios vadybos kvalifikacinės kategorijos suteikimo Vaclovui Navickui 2015 m. gruodžio 15 d. pažymėjimo A Nr. 005550
2015 m. gruodžio 16 d. kopija, 1 lapas.
6. Lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorijos Vaclovui Navickui suteikimo 1996 m. sausio 25 d. pažymėjimo
A Nr. 029573 1996 m. vasario 29 d. kopija, 1 lapas.
7. Vadybos ekspertas. Švietimo konsultanto pažymėjimo SK Nr. 4932 2015-03-05 kopija, 1 lapas.
8. Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnybos pažymos 2017-04-26 Nr.R5-112 apie Vaclovo Navicko inicijuotą ir parengtą
rajoninės metodinės-praktinės konferencijos programą „Ugdymo turinio integravimas skatinant mokinių kūrybiškumą ir
mokymosi motyvaciją“ ir 2017 m. balandžio 26 d. įgyvendintą kopija, 1 lapas.
9. Ugdymo plėtotės centro pažymos 2018-04-26 Nr.K7-601 apie Vaclovo Navicko skaitytą pranešimą „Ar vadovas yra mokyklos
bendruomenės mikroklimato garantas?“ renginyje „SUŽINOKIME. TOBULĖKIME. VEIKIME“ kopija, 1 lapas.
10. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos 2017-04-26 Nr.R5-92 apie Vaclovo Navicko vadovavimą ugdymo įstaigų
direktorių darbo grupei rajoninėje metodinėje praktinėje konferencijoje „Ugdymo turinio integravimas skatinant mokinių
kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją kopija, 1 lapas.
11. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos 2018-05-17 Nr.R5-30 apie Vaclovo Navicko vestą seminarą „Ar vadovas
yra mokyklos bendruomenės mikroklimato garantas?“ Šilutės rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams kopija, 1
lapas.
12. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-02 įsakymo Nr. A1-817 „Dėl darbo grupės sudarymo Pagėgių
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano projektui parengti “ kopija, 1 lapas.
13. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo 2019-02-26 Nr.A1-175 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikavimo komisijos tvirtinimo ir bazinės mokyklos, kurioje dirbs komisija, skyrimo “ kopija, 1 lapas.
14. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-06 įsakymo Nr.A1-17 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų vadovų,
jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos komisijos sudarymo“ kopija, 1 lapas.
15. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų 2015-05-13 Nr.A1-413; 2015-10-07 Nr.A1-842 „Dėl vadybos
ekspertų grupių sudarymo“ kopijos, 3 lapai.
16. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-09 įsakymo Nr.DĮV-517 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės
mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių vedėjų 2015 m kovo 26 d. atestacijos komisijos posėdžio
nutarimo tvirtinimo“ kopija, 1 lapas.
17. Jurbarko savivaldybės mero potvarkio 2019 m. gruodžio 2 d. Nr. P7-187 „Dėl konkurso Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti komisijos sudarymo“ kopija, 1 lapas.
18. Už nuopelnus Pagėgių kraštui liudijimo Nr.16 2012-02-16 kopija, 1 lapas.
19. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkos 2014 m. rugpjūčio 26 d. kopija, 1 lapas.
20. GOETHE INSTITUT 2018-07-17 padėkos kopija, 1 lapas.
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