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MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2023-2025 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA 

2022-12-14 Nr.  

Šiauliai 

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo ar pagalbos 

mokiniui specialisto vardas 

ir pavardė 

Išsilavinimas ir kvalifikacija Mokomasis 

dalykas 

(pareigybė) 

Turima 

kvalifikacinė 

kategorija 

Kvalifikacinės 

kategorijos 

įgijimo data 

Siekiama 

kvalifikacinė 

kategorija 

Atestacijos  

        data 
mokymo 

įstaiga 

kvalifikacija/ 

specialybė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Laima Perminienė ŠU 

 

 

 

 

 

VDU 

Dailės ir darbų 

studijų programa 

(dailės ir darbų) 

bakalauro 

kvalifikacinis 

laipsnis.  

Lietuvos ir Europos 

vaizduojamosios 

dailės 

magistrantūros 

studijų programa 

(menų menotyros) 

magistro  

kvalifikacinis 

laipsnis. 

 

Dailė, 

technologijos  

 

Dailės 

mokytojo 

metodininko 

kvalifikacinė 

kategorija 

2019-06-20 Technologijų 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė  

kategorija 

2023  

I pusmetis 

2.  Gražina Jurgaitienė VPI Biologija ir žemės 

ūkio pagrindai. 

Bendrojo lavinimo 

mokyklos biologijos 

Biologija, 

gamta ir 

žmogus 

Mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

– Biologijos 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

2023  

I pusmetis 



ir žemės ūkio 

pagrindų mokytojos 

kvalifikacija. 

 

kategorija 

3.  Marius Norbutas  ŠU  

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠU 

 

 

 

 

LEU 

Filosofijos ir 

visuomenės mokslų 

studijų programa, 

edukologijos 

bakalauro 

kvalifikacinis 

laipsnis,  mokytojo 

profesinė 

kvalifikacija.  

Kultūros studijų 

studijų programa, 

etnologijos magistro 

kvalifikacinis 

laipsnis.  

Geografijos studijų 

programos 

geografijos 

mokomojo dalyko 

modulis.  

Geografija Geografijos 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija   

 

Istorijos 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija   

 

Etikos 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija  

 

Pilietiškumo 

pagrindų 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija   

2015-06-18 

 

 

 

 

 

2018-04-19 

 

 

 

 

 

2015-06-18 

 

 

 

 

 

2015-06-18 

Geografijos 

mokytojo 

metodininko 

kvalifikacinė 

kategorija 

2023  

I pusmetis 

4.  Vidmantė Žegunienė ŠU 

 

 

 

 

 

 

ŠU 

Matematikos studijų 

programa, fizinių 

mokslų 

(matematikos) 

bakalauro 

kvalifikacinis 

laipsnis. 

Matematikos 

krypties 

matematikos studijų 

Matematika Matematikos 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

2009-12-10 Matematikos 

mokytojo 

metodininko 

kvalifikacinė 

kategorija 

2023  

II pusmetis 



programa, 

matematikos 

magistro 

kvalifikacinis 

laipsnis ir mokytojo 

profesinė 

kvalifikacija. 

 

5.  Aivaras Budrys ŠU 

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūros  

(specilizacija-sporto 

vadyba) dalyko 

studijų programą ir 

suteiktas dalyko 

pedagogikos,sporto 

bakalauro laipsnis ir 

pedagogo 

kvalifikacija. 

 

Fizinis 

ugdymas 

 

 – Fizinio 

ugdymo 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė  

kategorija 

2023  

II pusmetis 

6.  Ramunė Švėgždienė ŠU 

 

 

 

VPU 

Prancūzų filologija. 

Bakalauro 

kvalifikacinis 

laipsnis. 

Prancūzų filologija. 

Magistro 

kvalifikacinis 

laipsnis ir mokytojo 

profesinė 

kvalifikacija. 

 

Užsienio 

kalba 

(prancūzų) 

Mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

– Užsienio 

kalbos 

(prancūzų) 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

2024 I 

pusmetis 

7.  Gabija Avlosevičienė ŠU 

 

 

ŠU 

 

 

 

ŠU 

Filologijos krypties 

anglų filologijos 

studijų programa  

Vadybos (švietimo  

vadybos 

specializacija) 

studijų programa 

Edukologijos 

krypties dalyko 

Užsienio 

kalba (anglų) 

Užsienio 

kalbos (anglų) 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

2009-01-10 Užsienio 

kalbos (anglų) 

mokytojo 

metodininko 

kvalifikacinė 

kategorija 

2024 I 

pusmetis 



pedagogikos 

universitetinių 

antrosios pakopos 

studijų programa, 

mokytojo profesinė 

kvalifikacija. 

 

8.  Vaida Daunienė ŠU 

ŠU 

Anglų filologija. 

Edukologijos 

krypties dalyko 

pedagogikos 

universitetinių 

antrosios pakopos 

studijų programa, 

mokytojo profesinė 

kvalifikacija. 

 

Užsienio 

kalba (anglų) 

Mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

– Užsienio 

kalbos (anglų) 

vyresniojo 

mokytojo 

kvalifikacinė 

kategorija 

2024 

II pusmetis 

 

 

 

Progimnazijos direktorė         Silvija Baranauskienė 
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