
CURRICULUM VITAE  

(Gyvenimo, darbo veiklos aprašymas) 

ASMENINIAI DUOMENYS 

Romualda Cegelskienė. 

Gimimo data: 1961 m. birželio 6 d. Lytis: moteris.  Vaikai: 1 (duktė). 

Adresas: Jaunystės g.6, bt.20 Rokiškis. 

Telefono nr.: +370 676 366 16 , el. paštas: elingameister@gmail.com 

 

IŠSILAVINIMAS 

 

Aukštasis universitetinis: 

1984m. ,Šiaulių K.Preikšo Pedagoginis Universitetas – pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija. 

 

DARBO PATIRTIS 

 

1979-1980 m. Duokiškio aštuonmetė mokykla, mokytoja. 

 

1980- 1986 m. Rokiškio lopšelis- darželis ,,Pumpurėlis‘‘ auklėtoja. 

 

1986-1987 m. Rokiškio lopšeli- darželis ,,Varpelis‘‘ vedėjo pavaduotoja ugdymui. 

 

1987 –1992 m. Rokiškio rajono švietimo skyrius, inspektorė ikimokykliniam ugdymui. 

 

1992m. Rokiškio mokykla- darželis ,,Ąžuoliukas‘‘ direktorė. 

VADYBINĖ PATIRTIS 

Antra vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

Švietimo vadybos ekspertė- konsultantė. 

Vadybinis darbo stažas – 27 metai. 

GEBĖJIMAI 

Vairuotojo pažymėjimas. 

Kompiuterinis raštingumas - 2004 m. Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas, visų 7 modulių 

egzaminai (ECDL atstovybė Lietuvoje). 

 Užsienio kalbos : anglų, rusų. 

 DALYVAVIMAS EKSPERTINĖJE, ŠVIETĖJIŠKOJE, KULTŪRINĖJE VEIKLOJE. 

Rajono švietimo įstaigų tarybos narys. 

Rajono švietimo įstaigų vadovų atestacinės komisijos  narys. 

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų vadovų asociacijos  tarybos narys.  

mailto:elingameister@gmail.com


PROJEKTINĖ VEIKLA 

Projektų koordinavimas mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ lygmenyje 2011-2013 m. 

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų pagalba darbingiems tėvams“  

VP1-1.1-SADM-04-K-01-016. 

ES projektas  ,,Palankios šeimai darbovietės kūrimas ir kokybiško užimtumo skatinimas šalyje per 

socialinę partnerystę(VP1-1.1SADM-04-K-01-014). 

Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Rokiškio socialiai remtinų vaikų 

dienos centras ,,Ąžuolėlis‘‘. 

 

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos  priemonės „Žmogiškųjų išteklių 

tobulinimas viešajame sektoriuje“  projekto „Švietimo vadybos inovacijų žingsniai: nepedagoginio 

administracinio personalo profesinių ir bendrųjų gebėjimų atnaujinimas, siekiant švietimo kokybės 

Panevėžio miesto ir Pasvalio, Rokiškio rajonų švietimo įstaigose“. 

 

ES projektas ,,Neprarask darbo įgūdžių“ VP1-1.2-SADM-01-V-08-001.  

  

Dalyvavimas 2012-2013m. 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 

gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-02-V priemonės „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo 

įstaigų valdymo tobulinimas“ projektas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-1029 (Žin., 2011, Nr. 74-3564). 

 „Lyderių laikas 2“ dalyvis .Sutartis  2013 m. vasario 28  d.   nr. 8esll2-1-186 

STAŽUOTĖS 2011-2013m.    

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras. ES  kvalifikacinis projektas 

,,Anglų kalbos įgūdžių tobulinimas‘‘. Vieta-  Didžioji Britanija. Laikas- 1 mėnuo. 

SKAITYTI PRANEŠIMAI 2011-2013m. 

Seminaras Raseinių rajono ugdymo įstaigų vadovams  „Efektyvus vadovavimas ir komandinio 

darbo organizavimas“.  

Seminaras Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovams „ Edukacinių aplinkų panaudojimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui‘‘. 

Pranešimas ,, Mokyklos tradicijos, skatinančios vaikų kūrybiškumą ir meninę saviraišką‘‘- 

Latvijos respublikos, Bauskės rajono mokytojai. Svečiai iš Bulgarijos, Gruzijos respublikų.  

Panevėžio miesto meninio ugdymo mokytojai. 
Pranešimas. Edukacinės aplinkos ir inovatyvaus ugdymo santykis, vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo turinį.   

Molėtų, Pasvalio, Ukmergės rajono mokyklų vadovai, mokytojai. 

  

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Esu komunikabili, atsakinga ir organizuota.  Darbo organizavimo forma – kūrybiškas komandinis 

darbas. Greitai prisitaikanti prie naujovių, orientuota į naujovių diegimą ir darbo proceso 

optimizavimą. 

 


