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Pavardė  KUNIGONIS 
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PROFESINĖ PATIRTIS 
Data: 

nuo–iki 
Darbovietė Pareigos 

2014 – 08 – 01 iki dabar 
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

2007 – 09 – 01 iki dabar 
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 
Istorijos mokytojas 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

ISM vadybos ir ekonomikos 

universitetas 2017 iki dabar 
Švietimo lyderystės magistratūros studijų programa 

Vytauto Didžiojo universitetas 

2011 – 2013 m. 
Lietuvos istorijos magistro laipsnis 

Vilniaus pedagoginis universitetas 

2009 – 2010 m. 
Mokytojo kvalifikacija 

Vytauto Didžiojo universitetas 

2003 – 2007 m. 
Istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų mokėjimas:  

Gimtoji kalba (-os) – puikiai. 

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, 

gerai, labai gerai, puikiai) 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Anglų kalba Gerai Gerai Puikiai Gerai 

Rusų kalba Gerai Gerai Gerai Gerai 

Lenkų kalba Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai 

 

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, 

profesionalas). MS Office paketas (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  įgudęs vartotojas. 

Debesų kompiuterija Office 365 (Elektroninis paštas, kalendorius, kontaktų valdymas, internetinis 

Office programų paketas, SharePoint, Skype verslui, saugykla „OneDrive", Sharepoint ir Yammer) 

paketas - įgudęs vartotojas. 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – istorijos mokytojas metodininkas 

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA 

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės 

2016 m. iki dabar  Lietuvos progimnazijų asociacijos tarybos narys. 
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PATIRTIES SKLAIDA 

2018- 05-10 Kretingos rajono švietimo skyriaus konferencijoje „Visos dienos mokykla: paskirtis ir 

galimybės Kretingos rajone“ skaitytas pranešimas „Visos dienos mokyklos įgyvendinimo paieškos 

valstybinėje mokykloje“. 

2018-04-13 Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kuriame 

visos dienos mokyklą Lietuvoje“ http://mokytojotv.blogspot.com/2018/04/kuriame-visos-dienos-

mokykla-lietuvoje.html 

2018-01-05 Švietimo ir mokslo ministerijos konferencija „Visos dienos mokykla: paskirtis, 

galimybės, iššūkiai“ skaitytas pranešimas „visos dienos mokykla, kuriuo keliu eiti?. 

2017-03-17  Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencijoje „Švietimo architektūra: vertingos 

praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“ skaitytas pranešimas „Mokykla be sienų. Kuriuo keliu 

eiti?“ diskusijų grupėje „Ugdymo turinys įdomus, kuriantis iššūkius“. 

2016-02-18 Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferencija „Kuriame 

ateities mokyklą kartu“ skaitytas pranešimas „Bendradarbiaujančios mokyklos kūrimas“. 

2016-04-07  Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos 

bendradarbiavimas su vietos bendruomene. Iššūkis ar galimybė? Praktiniai pavyzdžiai“ 

http://mokytojotv.blogspot.lt/2016/04/mokyklos-bendradarbiavimas-su-vietos.html pristatyta 

mokyklos veikla. 

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS. Sportas, automobiliai, informacinės technologijos. 
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