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ASMENINĖ INFORMACIJA 

Artūras Čepulis 

  

 Sodų g. 15 – 12, Žiežmariai, Kaišiadorių r. 

  +37068214420       

 arturas.c65@gmail.com 

Lytis Vyras| Gimimo data 1965-04-22 | Pilietybė Lietuvos Respublikos 

 

PAREIGOS, DĖL KURIŲ 

KREIPIAMASI 

 

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus 

DARBO PATIRTIS 

Įrašykite datas (nuo-iki) 1987 – 1997 
Kaišiadorių r. Žiežmarių vidurinė mokykla 

Fizikos mokytojas. Švietimas 

 

 

 

1997 – iki dabar 
Kaišiadorių r. Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinės mokyklos, nuo 2011 m. Rumšiškių 

Antano Baranausko gimnazijos direktorius 
Organizacijos personalo valdymas ir veiklos organizavimas 

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA 

Įrašykite datas (nuo-iki.) 

 

 

1983 – 1987 

Šiaulių pedagoginis institutas 

Fizikos mokytojo kvalifikacija 

 
 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos pateikimas 

žodžiu   

Rusų B1 B1 B1 B1 B1 

Anglų B1 B1 B1 B1 B1 

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

  
Bendravimo gebėjimai 

 

 

 

Organizaciniai gebėjimai 

 

 

 

 

 

 

Gebėjimas bendrauti komandoje, derybiniai, konsultavimo gebėjimai. 

Šios kompetencijos buvo įgytos darbe, seminaruose, neformaliosiose švietimo lyderystės studijose, 

pristatant pranešimus seminaruose ir konferencijose.  

 

▪ Nuo 2008 iki 2011 m. LMVA Kaišiadorių skyriaus pirmininko pavaduotojas. Komandos telkimas. 

Dokumentų analizė ir rengimas. 

▪ Nuo 2011-2014 m. LMVA Kaišiadorių skyriaus pirmininkas. Komandos telkimas. Dokumentų 

analizė ir rengimas 

▪ Nuo 2012-2015 m. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos (LMVA) tarybos pirmininko 

pavaduotojas (viceprezidentas). Konferencijų organizavimas, bendradarbiavimas. Informacijos 

rinkimas, sisteminimas ir analizė. 
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▪ Nuo 2001 m. Lietuvos gimnazijų asociacijos narys. Dalyvavimas konferencijose 

▪ 2000-12-22 man buvo suteikta pirmoji vadybinė kvalifikacinė kategorija, 2007-10-26 antroji 

vadybinė kvalifikacinė kategorija, 2015-03-31 patvirtinta atitiktis antrajai vadybos kvalifikacinei 

kategorijai. 

  

Skaitmeninė kompetencija 

 
ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 

apdorojimas 
Komunikacija 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 įgudęs vartotojas   įgudęs vartotojas   
pažengęs  

vartotojas   

pažengęs 

vartotojas   

pradedantis 

vartotojas   

  

 
▪ Geri darbo su Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer programomis. Baigtas 

ECDL START kursas. 

Kiti gebėjimai Nuo 2017 m. mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas veiklos išorinio vertinimo 

išorės vertintojas. 
 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorijos vairuotojo pažymėjimas nuo 1997 m. 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA   

 i 

Seminarai 2016-10-13 Mokyklos veiklos tobulinimas „Kaišiadorių r., Alytaus m., Alytaus rajono patirtys“ 

Skaitytas pranešimas „Ugdymo proceso organizavimo ypatumai, kuriant tinkamas mokymosi 

aplinkas“; 

 2009-01-12 Kvalifikacijos tobulinimo programa. Skaitytas pranešimas „Klasės auklėtojo veiklos 

planavimas. Pagrindinės mokykloje numatytos klasės auklėtojo veiklos ir racionalaus laiko 

paskirstymas veikloms. Klasės auklėtojo veiklos planas“; 

 2019-03-07 Seminaras ,,Vaiko teisių užtikrinimas ir pagalbos vaikui ir šeimai stiprinimas“. Skaitytas 

pranešimas „Prevencinių priemonių ir procedūrų sistema Rumšiškių A. Baranausko gimnazijoje. 

Drausminimo kopėtėlių sistema ir taikymas“. 
  Kvalifikacija  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Pažymėjimas Nr. 26024, 2018 m. kovo 6-7 d., „Lietuvos švietimo vadovų forumas“. Trukmė 18 

val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 2017-07-09BM-018, 2018 m. liepos 9 d. „Švietimo įstaigų darbo užmokesčio 

reforma nuo 2018-09-01“. Trukmė 5 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 18-349, 2018 m. lapkričio 29 d. „Metinis vertinimo pokalbis: kompetencijų 

vertinimo ir tikslų nustatymo tvarka“. Trukmė 8 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 007585, 2017 liepos 3-4 d. „Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimas“. Trukmė 18 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 007585, 2017 liepos 3-4 d. „Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo 

samprata. Išorės vertintojo veikla“. Trukmė 24 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 007585, 2017 liepos 3-4 d. „Kas yra geras mokymasis? Sėkminga pamoka“. 

Trukmė 16 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 007585, 2017 liepos 3-4 d. „Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos išorinis vertinimas: aktualijos, tendencijos, refleksija“. Trukmė 22 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 007585, 2017 liepos 3-4 d. „Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos išorinio vertinimo praktinis mokymas“. Trukmė 45 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. LL3-194, „2017 m. rugsėjo 28d. – lapkričio 30 d. Neformaliojo švietimo 

lyderystės programos modulis „Švietimo lyderystės samprata“. Trukmė 200 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. LD-2017-1018, 2017 m. gruodžio 13 d. „Gera mokykla Lietuvai: kryptys ir 

darbai“. Trukmė 6 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. GA-2017-0220, 2017 m. vasario 22-23 d., kovo 22-23 d., balandžio 11-12 d. 

„Emociškai saugios mokyklos kūrimas: emocinio intelekto lavinimas mokykloje ugdant socialines 

ir emocines kompetencijas“. Trukmė 48 val. 
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▪ Pažymėjimas Nr. PKT1-1984, 2013 m. rugpjūčio - gruodžio mėn. „Švietimo politikos analizės ir 

darbo su RŠVIS kompetencijų tobulinimas“. Trukmė 80 val. 

▪ Pažymėjimas  Nr. 7880, 2015 m. gruodžio 10 d. „Saviugdos klumo mokymai“. Trukmė 28 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 2014, 2015 m. kovo 23 d. „Komandos kūrimas-veiksmingas komandinis darbas“. 

Trukmė 26 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. GA-0247, 2015 m. kovo 16 d. „Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir 

panaudojimas švietimo įstaigose“. Trukmė 6 val. 

▪  Pažymėjimas Nr. 13BM-031, 2017 m. vasario 13 d. „Darbo apmokėjimo reforma viešajame 

sektoriuje nuo 2017-02-01: valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, 

atostoginiai, premijos, pašalpos ir kompensacijos“. Trukmė 6 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 22908, 2016 m. balandžio 26 d. „Kaip mokykla gali būti nuolat besimokančia 

bendruomene nuo mokinio iki mokyklos vadovo?“. Trukmė 18 val. 

▪  Pažymėjimas Nr. 2.1.3.3-24-08, 2014 m. gegužės 27 d. „Parama kolegai (Peer coaching) modelio 

diegimo mokymai‘. Trukmė 40 val. 

▪ Pažymėjimas Nr. 045, 2007 m. birželio 28 d. „Mokyklos vadybos pagrindai“. Trukmė 200 val. 
 


