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Situacijos analizė. PO paslaugoms koordinuoti ir atskiroms veikloms vykdyti gimnazijoje yra skirta atskira patalpa. Dirbo dvi, nuo šių mokslo metų - trys 

karjeros specialistės. 2021-2022 m. m. PO planas buvo koreguotas, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir susidariusią ekstremalią situaciją šalyje. Karantino 

metu, veiklos buvo vykdytos nuotoliu; nemažas dėmesys skirtas individualioms konsultacijoms bei mokinių profesiniam informavimui, orientavimui. 2021-

2022 m. m. metais individualiai konsultavosi 133 gimnazistai. 96,5% I-II kl., mokinių ir 96,1% III-IV kl., mokinių parengė karjeros planus.  

Detali informacija apie įvykdytas veiklas ir dalyvavusius mokinius, pateikiama gimnazijos veiklų kalendoriuje, miesto SKU kalendoriuje (viešai skelbiama 

gimnazijos svetainėje), kiekvienas mokinys apie savo dalyvavimą veikloje, fiksuoja Asmenybės ūgties dienoraštyje (AŪD). Veiklos viešinamos facebooko 

paskyroje. PO organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių ir bendruomenės poreikius. 

Kiekvienas I-IV klasės mokinys turi individualų AŪD (asmenybės ūgties dienoraštį), kuriame yra atskiros skiltys UK: karjeros lapas „Mano karjeros planas“ 

ir skiltis skirta profesinio veiklinimo fiksavimui/refleksijai. Pildant šias dalis, mokiniui (pagal poreikį) teikiama individuali pagalba. Po veiklos mokinys 

fiksuoja apie profesinį veiklinimą, kuriame dalyvavo, o metų pabaigoje reflektuoja apie parengtą karjeros planą,. Kitais mokslo metais mokiniai planus tęsia, 

koreguoja. 

Labai pasiteisino sukurta karjeros informatorių mokinių grupė facebook’o paskyroje, kurie gautą informaciją platina savo klasių facebook’o paskyroje. Tokiu 

būdu suformuojamos tikslinės grupės veikloms, nes mokiniai, matydami vyksiančias veiklas, pasirenka veiklą pagal savo poreikį: pvz., profesinį veiklinimą, 

ar veiklą, kurioje nori dalyvauti. Per tikslines veiklas ugdomos karjeros kompetencijos: savęs pažinimo, galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros 

įgyvendinimo kompetencijos.  

UK kompetencijų ugdymas integruotas į mokomuosius dalykus, klasių valandėles (parengtas atskiras planas). Įgytas kompetencijas, praktiškai mokiniai 

išbando profesiniame veiklinime.  Kasmet apie UK gimnazijoje, teikiama informacija UKSIS. 2022 m., rugsėjo mėn., dalyvauta darbo stebėjimo vizite 

Turino mieste Italijoje pagal Erazmus+ mainų programą „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“. 

Aplankytos dvi Turino švietimo institucijos – profesinio rengimo mokykla „IIS Galilei Ferrari“ ir tarptautinė bendrojo lavinimo mokykla WINS (angl. World 

International School).  
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Tikslas. Tobulinti UK paslaugų teikimą gimnazijoje. 

Uždaviniai: 
1. įtraukti mokinių tėvus į profesinio veiklinimo organizavimą. 

2. Plėtoti veiklą su socialiniais partneriais organizuojant veiklinimo ir bendras kultūrines veiklas. 

3. Padėti mokiniams ugdytis karjeros (savęs pažinimo, galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo) kompetencijas, būtinas 

sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei 

profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.  

4. Mokyti kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą, remiantis asmenine ateities vizija. 

5. Tobulinti mokinių informavimą suteikiant daugiau žinių apie profesinį mokymą. 

 

Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tyrimų, apklausų duomenų  analizavimas ir 

panaudojimas planuojant veiklą; priemonių 

derinimas su SKU veiklomis/planu, kitais mokyklos 

veiklos planais) 

PO priemonės numatytos strateginiame metų plane, ugdymo, klasės vadovų 

planuose, ilgalaikiuose mokomųjų dalykų planuose; integruojama į VGTU 

klasės veiklų planą; parengtas STEAM programų įgyvendinimo planas, 

integruojant ugdymą karjerai. Rengiamas karjeros specialisto veiklos planas 

(vykdant veiklas planas pildomas/koreguojamas). Suplanuotos veiklos 

skelbiamos gimnazijos svetainėje, skiltyje „Veiklos kalendorius“ , veiklinimas ir  

miesto SKU kalendoriuje. Mokinių individualaus konsultavimo darbo laikas 

skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje ir/ar derinamas individualiai, 

pagal mokinių poreikį. Individualios konsultacijos fiksuojamos PO registre. 

Ugdymo karjerai programa integruojama į dalykų programas, klasių vadovų 

veiklas,  popamokinę veiklą. Organizuojant profesinį veiklinimą 

bendradarbiaujama su Šiaulių miesto mokinių Socialinių kompetencijų ugdymo 

sistemos socialinių partnerių tinklo nariais. Įvykdę veiklas mokiniai fiksuoja 

savo asmenybės ūgties dienoraščiuose (AŪD), reflektuoja. Kasmet renkama 

informacija apie stojimus/pasirinkimus praėjusių metų abiturientų.  

Vykdomos apklausos poreikiams išsiaiškinti, bei apklausos apie dominančias 

profesijas tikslingam profesiniam veiklinimui organizuoti. Apie karjeros centro 

veiklą, informuojama TAMO žinutėmis.  

 

 

 

 

(Tyrimų, apklausų duomenų  analizavimas ir 

Rugsėjo mėn.: 1. Parengiamas UK veikolos planas. Siunčiami pranešimai 

per TAMO tėvams/globėjams, mokiniams, klasių vadovams, mokytojams 

apie karjeros centro veiklas, darbo laiką. 

2. Atnaujinama mokinių karjeros informatorių grupė facebook,o paskyroje. 

Grupės narių pagalba, platinama informacija apie vykstančias UK, PO 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Planavimas 

 

panaudojimas planuojant veiklą; priemonių 

derinimas su SKU veiklomis/planu, kitais mokyklos 

veiklos planais) 

veiklas. Veiklos fiksuojamos gimnazijos veiklos kalendoriuje (viešas), 

miesto SKU kalendoriuje. Viešinamos facebook,o paskyroje.  

3. Surenkami duomenys apie abiturientų įstojimus ir kitus pasirinkimus. 

  

Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

Apklausa antrų klasių mokinių apie dominančias 

profesijas „Kokia profesija (-os) mane domina?“. 

II kl. Lapkričio mėn.  II kl., mokiniai 

įvardins dominančias 

profesijas. 

Atsižvelgiant į tai, 

planuojamas, 

organizuojamas 

profesijų veiklos. 

Apklausa per el. dienyną Tamo II-IV kl. mokinių 

dėl galimybės tėvų darbovietėse organizuoti 

profesinį veiklinimą.  

Mokinių tėvai 

 

 

 

 

 

2022 m., rugs. 

mėn. 

2023 vasario 

mėn. 

 Bent 3 tėvų įmonėse, 

įstaigose, 

organizacijose vyks 

profesinis 

veiklinimas/ bendri 

projektai. 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

Planavimas 

Parengiamos ir vykdomos apklausos/ anketos 

mokiniams (apie dominančią specialybę, UK 

poreikius  ir kt.);.  Formuojamos tikslinės grupės 

UK veikloms; profesiniam veiklinimui „Pasimatuok 

norimą profesiją/profesijas“. Profesijų pristatymai 

vykdomi ir nuotoliu). 

 

 

 

II-IV kl., anketa mokiniams „Ar išliko tas pats 

noras, kaip ir pernai?“. (Peržiūrimos kartu su 

mokiniais pildytos anketos apie specialybę, pildytas 

AŪD „Karjeros planas“ praėjusiais mokslo metais/ 

koreguojama, vyksta individualios konsultacijos dėl 

dominančių profesijų). 

I-II kl. 

III-IV kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-IV kl. 

2022 spalio mėn. 

ir mokslo metų 

eigoje pagal 

poreikį. 

 

 

 

 

 

 

2022 spalio-

gruodžio mėn. 

 97 % mokinių 

užpildys anketas.  

Gauti duomenys 
sisteminami, 

apibendrinami, 

panaudojami 

organizuojant PO, 

UK veiklas 

tikslinėms grupėms 

bei mokinius 

konsultuojant. 

2. Kvalifikacijos „LamaBpo sistemos naudojimo mokymai Karjeros 2023 balandžio Lama bpo  Per mokslo metus 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

kėlimas  

(Mokymai 

karjeros 

specialistui/pro

fesinio 

orientavimo 

(toliau – PO) 

koordinatoriui; 

seminarai 

mokytojams, 

kitiems 

specialistams, 

dalyvaujan-

tiems karjeros 

ugdymo 

veiklose) 

profesinio orientavimo specialistams“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠMM atviros konsultacijos karjeros specialistams. 

 

 

 

 

LMNŠC mokymai karjeros specialistams. 

specialistė 

 

 

 

 

 

 

 

 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 rugsėjo 

16d., spalio 12 d. 

 

 

 

2023 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sudalyvauti bent 2 

UK seminaruose, 

mokymuose.  

Tobulinamos UK 

kompetencijos. 

Ataskaitos teikiamos 

švietimo skyriui. 

 

 

 

Tobulinamos UK 

kompetencijos. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo 

karjerai 

programos 

įgyvendinimas 

(Susitarimai 

dėl Ugdymo 

karjerai 

programos 

įgyvendinimo: 

temų 

integravimo į 

dalykus, 

integruotų 

pamokų, 

pasirenkamojo 

ugdymo 

karjerai 

dalyko, būrelio 

programos 

Ugdymo karjerai programa įgyvendinama, 

integruojant į mokomuosius dalykus, 

pasirenkamuosius dalykus, klasių valandėles 

(parengtas atskiras planas); integruojama į 

popamokinę veiklą. Karjeros kompetencijos 

ugdomos per įvairias UK veiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 m. m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100%  mok., parengs 

karjeros planą. 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

įgyvendinimo 

ir t. .t ) 

 

4. Mokinių 

profesinis  

informavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos/priemonės 
(Įvairios informavimo priemonės, suteikiančios 

informaciją apie: švietimo teikėjus ir jų vykdomas 

mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles 

(individualios ir grupinės konsultacijos); 

 darbo galimybes (darbo rinką ir jos pokyčių 

prognozes);  išvykos į studijų parodas, kontaktų 

muges; susitikimai su buvusiais mokiniais; 

seminarų, paskaitų mokiniams, aukštųjų mokyklų 

vizitų, organizavimas; 

veiklinimo užsiėmimų  

(pažintinių,  patyriminių, intensyviųjų) 

organizavimas) 

    

Karjeros centro vykdomų veiklų (teikiamų 

paslaugų) pristatymas mokiniams seniūnų 

susirinkimų metu, per “Tamo dienyną”, per klasių 

valandėles. Taip pat yra sukurta faceboo,k karjeros 

informatorių grupė (iš kiekvienos klasės po vieną 

mokinį), kurie informuoja savo klasių mokinius 

apie vykstančius, vyksiančius užsiėmimus, 

renginius, profesinį veiklinimą.  

I-II kl. 

III-IV kl. 

2022 rugsėjo 

mėnesį ir pagal 

poreikį visus 

mokslo metus 

 100 % mokinių 

sužino informaciją 

apie teikiamas 

ugdymo karjerai 

paslaugas 

gimnazijoje ir kt. 

Studijų užsienyje pristatymas gimnazijoje/ nuotoliu IV kl. 

 

III kl. 

2022 lapkričio 

mėn. 

2022 lapkričio 

mėn. 

Organiza 

cija  

„Kastu“ 

12 % ketvirtokų 

(tikslinė grupė) 

sužinos apie 

organizacijos 

“Kastu” teikiamas 

paslaugas, susipažins 

su stojimo sąlygomis 

ir apie mokymosi 

įstaigas užsienyje. 

Studijų užsienyje pristatymas gimnazijoje/nuotoliu III kl. 

 

IV kl. 

2022 spalio mėn. 

 

2023 vasario 

Organiza 

cija  

„Kastu“, 

13 % III-IV kl., 

mok., sužinos apie 

organizacijos 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

 

 

 

 

Mokinių 

profesinis  

informavimas 

 

 mėn. “Všį 

Studijos ir 

karjera“ 

“Kastu” teikiamas 

paslaugas, susipažins 

su stojimo sąlygomis 

ir mokymosi 

įstaigomis užsienyje. 

4.  Informaciniai užsiėmimai (klasėmis) „Stojančiųjų į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas 2023 m. sąlygos. 

Lama bpo sistema. Bendrojo priėmimo rodikliai. 

Norminės studijų kainos. Konkursinio balo 

skaičiuoklė“ 

IV kl. 

III kl. 

2022 spalio -

lapkričio mėn.  

2023 vasario 

mėn. 

 

 

 

 

 

 98% IV kl., 89% III 

kl. mok., sužinos 

apie stojimo sąlygas 

2023, 2024 m. į 

Lietuvos aukštąsias 

mokyklas ir 

priėmimo sąlygas į 

ŠPRC, apie 

mokymosi 

galimybes, 

susipažins su  studijų 

ir mokymo 

programomis, 

trukme, kainomis, 

formomis; darbo 

rinkos 

tendencijomis, 

Lamabpo ir kt. 

Informaciniai užsiėmimai (klasėmis per klasių 

valandėles) „Lama bpo sistema. Norminės studijų 

kainos. Konkursinio balo skaičiuoklė. Stojimo 

prašymas. 

IV kl.  2023 gegužės 

mėn. 

 

 97% IV kl., mok. 
Susipažins su 

prašymo pildymo 

forma, 

sužinos/pakartos 

LamaBPO teikiamą 

informaciją,  

išsiaiškins sąvokas.  

 

 

 

 

Teminės klasių valandėlės “Kaip pasirinkti profesiją 

tinkamą ateityje?”. “Kaip planuoti savo karjerą?”. 

“Profesijos pasirinkimo etapai”. “Darbo rinka” ir kt. 

I-IV kl.  2022 spalio-

gruodžio 

mėnesiai. 

2023 sausio-

 Ugdomos karjeros 

kompetencijos. 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

 

 

 

 

Mokinių 

profesinis  

informavimas 

 

birželio mėn. 

 

4.  Informaciniai pranešimai III kl. mokinių grupėms 

“Stojimo sąlygos 2024 m., konkursinio balo 

skaičiuoklė. Lama BPO”.  

III kl. 2022 

rugsėjo-lapkričio  
mėn. 
2023  

vasario-gegužės 

mėn. 

 100% trečiokų 

Sužinos apie 

priėmimo, stojimo 

sąlygas 2024 m., 

mokymosi 

galimybes, 

konkursinio balo 

sandarą; studijų 

programas, 

mokymosi formas, 

trukmę, kainas. 

Apie Karjeros centro 

vykdomas veiklas, 

vykstančius, 

vyksiančius 

renginius. 
Plėtos karjeros 

galimybių, karjeros 

planavimo, 

įgyvendinimo 

kompetencijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių 

Studijų užsienyje pristatymas. Dalyvavimas 

KALBA.lt organizuojamame web seminarų cikle: 

„Studijų pasirinkimas: misija įmanoma“.  

 

 

 

 

 

I-IV kl. 

 

 

 

 

 

 

 

2022 spalio  

mėn. 

„Kalba.lt“ 

 

 

 

 

 

 

17 % mokinių 

(tikslinė grupė) 

sužinos apie 

organizacijos 

“Kalba” teikiamas 

paslaugas, susipažins 

su stojimo sąlygomis 

į mokymosi įstaigas 

užsienyje. 

Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programų 

pristatymas: „SVAKO studijos kolegijoje“. 
 

I-IV kl. 

 

2022 lapkričio 

mėn. 

 

 

 

 

12 % mok. (tikslinės 

grupės) 

Susipažins su 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

profesinis  

informavimas 

 

 

Atstovų vizitas gimnazijoje ir studijų programų 

pristatymas gimnazistams.  

 

 

 

 

 

 

 

Paskaitos, praktiniai užsiėmimai mokiniams 

„Tobulėjimo ir atradimų savaitė kolegijoje“,  

„PIN kodas“. 

 

2023 balandžio 

mėn. 

 

 

 

 

 

2022 spalio, 

lapkričio mėn. 

2023 gegužės-

birželio mėn. 

 

Šiaulių  

valstybinė 

kolegija/ 

nuotoliu 

stojimo sąlygomis, 

studijų 

programomis, 

mokymosi 

galimybėmis, 

konkursinio balo 

sandara. 

 

Gimnazistai ugdys 

ugdymo karjerai 

kompetencijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos atstovai 

apie studijų programas.  Vizitas į VUŠA  

I-IV kl. 

 

2023 sausio mėn. 

2023 balandžio 

mėn. 

VUŠA 7 % mokinių 

(tikslinė grupė) 
Bus pristatytos 

2023-2024 m., 

stojimo sąlygos, 

priėmimo tvarka, 

prašymo pildymo 

tvarka. Geriausiai 

vidurinio ugdymo 

programą baigusiųjų 

eilės sudarymo 

2023-2024 m. 

tvarkos aprašas). 

4.  Lietuvos Užimtumo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Šiaulių jaunimo užimtumo skyriaus 

konsultantės Kristinos Jonaitienės informaciniai 

susirinkimai-paskaitos temomis: "Darbo rinka 

šiandien. Profesinės karjeros planavimas" ir kt.  

Vizitai gimnazijoje arba mokinių apsilankymas 

UŽT arba nuotoliu 

I-II kl. 

 

III-IV kl. 

 

2022 rugsėjo - 

gruodžio mėn. 

  

2023 balandžio 

mėn. 

 

Šiaulių 

jaunimo 

užimtumo 

skyrius  

87 % mok., 

sužinos apie darbo 

rinką, ateities 

profesijas. Ugdysis 

karjeros 

kompetencijas. 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

profesinis  

informavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGTU studijų programų pristatymas ( doc. dr. 

Arūnas Jaras). Vizitas gimnazijoje arba nuotoliu. 

I-II kl. 

 

III-IV kl. 

2023 vasario 

mėn. 

VGTU 13 % mok., (tikslinė 

grupė) susipažins su 

VGTU studijų 

programomis. 

 KTU studijų programų pristatymas. Dėstytojų 

paskaitos. Vizitas gimnazijoje arba nuotoliu. 

I-II kl. 

 

III-IV kl. 

 

2023 kovo mėn. KTU 15 % mok., (tikslinė 

grupė) 

sužinos apie 

bendrojo priėmimo 

sąlygas į 

universitetines 

studijas 2023-2024 

m., KTU studijų 

programas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių 

profesinis  

informavimas 

VIKO programų pristatymas nuotoliu. Dalyvavimas 

UK renginiuose. 

I - IV kl. mok. 2023 vasario 

mėn. 

VIKO 4 % mok., (tikslinė 

grupė) 

Ugdysis karjeros 

planavimo 

kompetencijas. 

Sužinos apie studijų 

programas ir 

mokymosi 

galimybes. 

 

4.  

 

VDU studijų programų pristatymas. Paskaitos 

gimnazistams. Vizitas gimnazijoje arba nuotoliu. 

 

I-II kl. 

III-IV kl. 

 

2023 vasario 

mėn. 

 

VDU 

 

14 % mok., (tikslinė 

grupė) 

Ugdysis karjeros 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių 

profesinis  

informavimas 

kompetencijas. 

Susipažins su studijų 

programomis, 

konkursinio balo 

sandara, priėmimo 

tvarka, mokymosi 

galimybėmis. 

LSMU studijų programų pristatymas. 

Vizitas gimnazijoje arba nuotoliu. 

I-II kl. 

III-IV kl. 

2023 vasario 

mėn. 

2023 balandžio 

mėn. 

LSMU 2 % mok., (tikslinė 

grupė) 

susipažins su studijų 

programomis, 

konkursinio balo 

sandara, priėmimo 

tvarka, mokymosi 

galimybėmis. 

VU  studijų programų pristatymas nuotoliu.  I-II kl. 

III-IV kl. 

2023 balandžio 

mėn. 

VU 10 % mok., (tikslinė 

grupė) 
Susipažins su studijų 

programomis, 

konkursinio balo 

sandara, priėmimo 

tvarka, mokymosi 

galimybėmis. 

MRU  studijų programų pristatymas, paskaitos. 

Vizitas gimnazijoje arba nuotoliu. 

I-II kl. 

III-IV kl. 

2022 lapkričio 

mėn 

2023 kovo mėn 

MRU 18 % mok., (tikslinė 

grupė) 

Ugdysis karjeros 

kompetencijas. 

Susipažins su studijų 

programomis, 

konkursinio balo 

sandara, priėmimo 

tvarka, mokymosi 

galimybėmis. 

4.  LKA  studijų programų pristatymas. Nuotoliu. Arba 

vizitas gimnazijoje. 

I-II kl. 

III-IV kl. 

2023 kovo mėn LKA 2 % mok., (tikslinė 

grupė) 
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Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

Susipažins su studijų 

programomis, 

konkursinio balo 

sandara, priėmimo 

tvarka, mokymosi 

galimybėmis. 

Dalyvavimas LMNSC organizuojamame renginyje  

Lietuvos kariuomenė – merginų ir/ar vaikinų 

pasirinkimas? Kodėl verta rinktis? 

 

I-IV kl. 2022 spalio mėn. LMNSC 7 mokiniai dalyvaus 

renginyje ir 

susipažins su 

Lietuvos kariuomene 

bei galimais 

tarnybos būdais LT. 

Dalyvavimas LMNSC organizuojamuose 

renginiuose. 

I-IV kl.  2022-2023 m.m. LMNSC Mokiniai, 

atsižvelgdami į savo 

poreikius, dalyvaus 

renginiuose. Ugdys 

UK kompetencijas.  

Susitikimai su gimnaziją baigusiais mokiniais, 

dabar – studentais bei absolventais 

(ALUMNAIS). Specialybių, profesijų pristatymas. 

Sėkmės istorijos, kitokios patirtys. Gimnazijoje 

arba nuotoliu. 

I-II kl. 

III-IV kl. 

2022-2023 m.m.  

 

ALUMNAI 66 % mok. dalyvaus 

susitikimuose ir 

ugdysis karjeros 

planavimo 

kompetencijas. 
Bent 2 Alumnai 

atvyks arba nuotoliu 

pristatys savo 

patirtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susitikimai gimnazijoje arba nuotoliu su kolegijų 

atstovais pagal gimnazistų poreikius. 

I-II 

III-IV kl. 

2023 kovo, 

balandžio mėn. 

Kolegijos Bent 2 susitikimai su 

2 kolegijų atstovais.  

Susipažins su studijų 

programomis, 

konkursinio balo 

sandara, priėmimo 

tvarka, mokymosi 

galimybėmis. 
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rezultatas 

4.  Mokinių 

profesinis  

informavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių 

profesinis  

informavimas 

 

Išvykos į Šiaulių PRC skyrius: pažintiniai vizitai. 

Arba susipažinimas su profesijomis, organizuojant 

pristatymus nuotoliu.  

 

I-II kl. 2022 gruodžio 

mėn. 

2023 balandžio 

mėn. 

ŠPRC Bent 2 pažintiniai 

vizitai suorganizuoti 

į ŠPRC 

Susipažins su studijų 

programomis, 

priėmimo tvarka, 

mokymosi 

galimybėmis. 

Dalyvavimas Šiaulių PRC „Studijų mugėje“. II kl. - 5 mok. 2023 kovo mėn. ŠPRC 2 % mok., (tikslinė 

grupė) 

Susipažins su studijų 

programomis, 

priėmimo tvarka, 

mokymosi 

galimybėmis. 
 

 

4.  Pažintiniai vizitai į VUŠA pagal mokinių poreikius. I-II kl. 

III-IV kl. 

 

2023 kovo, 

balandžio mėn. 

ŠU 4 % mok., (tikslinės 

grupės)  apsilankys 

ŠU. 

Susipažins su studijų 

programomis, 

priėmimo sąlygomis, 

mokymosi 

galimybėmis. 

Susipažins su 

mokymosi aplinka, 

baze. Ugdysis 

karjeros planavimo, 

karjeros 

įgyvendinimo 

kompetencijas. 

Dalyvavimas VUŠA organizuojamoje „Tobulėjimo 

ir atradimų savaitėje 2022“. Teminiai seminarai. 

I-IV kl. 

 

2022 lapkričio 

mėn.; 

2023 gegužės 

VUŠA 4 % mok., (tikslinės 

grupės) dalyvaus 

paskaitose, 
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Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

mėn. užsiėmimuose. 

Ugdysis karjeros 

kompetencijas: savęs 

pažinimo, karjeros 

planavimo. 

Dalyvavimas VGTU atvirų durų dienos 

renginiuose. Karjeros diena VGTU arba nuotoliu. 

I-II kl. 

III-IV kl. 

2023 kovomėn. VGTU 7 % mok., (tikslinė 

grupė) 

susipažins su VGTU 

mokymo(-si) baze, 

laboratorijomis 

Dalyvaus dėstytojų 

paskaitose. Ugdysis 

karjeros planavimo, 

savęs pažinimo 

kompetencijas. 

Dalyvavimas pagal mokinių poreikius (ir skiriamas 

lėšas) kitose aukštųjų mokyklų atvirų durų dienose. 

I-II kl. 

III-IV kl. 

Skelbia 

aukštosios 

mokyklos 

Aukštosios 

mokyklos 

6 % mok. 

Susipažins su 

mokymosi baze, 

studijų 

programomis. 

 Išvyka į „Litexpo“. „Studijos 2023“. III-IV kl. 2023 vasario 

mėn. 

 8 % mok., (tikslinė 

grupė) vyks ir 

susipažins su 

Lietuvos 

aukštosiomis 

mokyklomis, 

priėmimo sąlygomis, 

studijų 

programomis; 

mokymosi 

galimybėmis; 

konkursinio balo 

sandara. 

Renginys „Atvirų durų diena policijoje“, Šiaulių 

apskrities vyriausiame policijos komisariate. 

I-II kl. 

III-IV kl. 

2023 balandžio 

mėn. 

Šiaulių 

apskrities 

3 % mok., (tikslinė 

grupė) vyks ir 
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rezultatas 

vyriausiasis 

policijos 

komisaria 

tas 

sužinos apie 

priėmimo sąlygas į 

Lietuvos policijos 

mokyklą ir Mykolo 

Romerio 

universitetą. 

Susipažins su 

policininko 

psichologiniu 

portretu, policijos 

veikla, technika ir 

ginkluote, kinologo 

ir policininko 

profesija; susipažins 

su savanoriško 

saugos būrio veikla. 

Profesijų pristatymas nuotoliu.  2022-2023 m.m.  Suorganizuoti bent 5 

profesijų pristatymai 

nuotoliu. 

Veiklinimo užsiėmimų  

(pažintinių,  patyriminių, intensyviųjų) 

organizavimas. Po veiklų įgyvendinimo 

organizuojamos mokinių refleksijos. 

 

„Veiklintų“ mokinių pristatymai. Pasidalijimas 

patirtimi. 

 

 

 

 

 2022-2023 m.m. 

 

 

 

 

 

2023 gegužės 

mėn. 

Socialiniai 

partneriai 

(SKU) 

Naujų 

partnerių 

paieška, 

socialinių 

partnerių 

tinklo 

plėtimas. 

Bent 4 nauji 

socialiniai partneriai 

 

Bent 50 mokinių 

išbandys profesiją  

 

 

 

5. Mokinių 

profesinis 

konsultavimas 

(Priemonės, leidžiančios pažinti individualias 

savybes, padedančios spręsti klausimus, susijusius 

su karjeros planavimu  (individualaus ugdymo 

plano arba karjeros/SKU plano sudarymas, 

refleksijos po veiklos ir kt.); 
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Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

priemonės, padedančios spręsti karjeros problemas, 

susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais 

ir kitais veiksniais (spec. poreikių  vaikų 

konsultavimas, bendradarbiavimas su pagalbos 

įstaigomis) 

Konsultavimas IV kl. mokinių, rengiant/tęsiant, 

koreguojant individualų karjeros planą: per ugdymo 

karjerai dienas; temines klasių valandėles, per 

dalykų pamokas, integruojant ugdymą karjerai. 

Individualios konsultacijos mokiniams.  

IV kl. 2023 balandžio 

mėn. (UK dienos) 

2022 spalio, 

lapkričio, 2023 

balandžio mėn 

teminės klasių 

valandėlės. 

Integravimas UK 

į dalykus pagal 

atskirą planą.  

 100 % ketvirtokų 

parengs karjeros 

planus.  

Konsultavimas III kl. mokinių, rengiant/tęsiant, 

koreguojant individualų karjeros planą per ugdymo 

karjerai dienas; temines klasių valandėles, per 

dalykų pamokas, integruojant ugdymą karjerai. 

Karjeros plano forma  yra Asmenybės ūgties 

dienoraštyje, (AŪD), skiltyje „Mano karjera“. AŪD 

turi kiekvienas trečiokas.  Individualios 

konsultacijos mokiniams. 
 

III kl. 2022 lapkričio 

2023 balandžio 

mėn. (UK dienos) 

2023 gegužės 

mėn teminės 

klasių valandėlės. 

Integravimas UK 

į dalykus pagal 

atskirą planą.  

 100 % trečiokų 

parengs karjeros 

planus. 

5. Mokinių 

profesinis 

konsultavimas  

 

Konsultavimas II kl. mokinių, rengiant/tęsiant, 

koreguojant individualų karjeros planą per ugdymo 

karjerai dienas; temines klasių valandėles bei 

specialias Lions Quest programos diegimo 

valandėles; per dalykų pamokas, integruojant 

ugdymą karjerai. Karjeros plano forma  yra 

Asmenybės ūgties dienoraštyje, (AŪD), skiltyje 

„Mano karjera“. AŪD turi kiekvienas antrokas. 

II kl.  2023 balandžio 

mėn. (UK dienos) 

2022 gruodžio 

mėn, 2023 

gegužės mėn., 

teminės klasių 

valandėlės. 

Integravimas UK 

į dalykus pagal 

atskirą planą.  

 100 % antrokų 

parengs karjeros 

planus. 

Konsultavimas I kl. mokinių, rengiant I kl. 2023 balandžio  50 % pirmokų 
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Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

individualų/preliminarų karjeros planą per ugdymo 

karjerai dienas; temines klasių valandėles bei 

specialias Lions Quest programos diegimo 

valandėles; per dalykų pamokas, integruojant 

ugdymą karjerai. Karjeros plano forma  yra 

Asmenybės ūgties dienoraštyje, (AŪD), skiltyje 

„Mano karjera“. AŪD turi kiekvienas pirmokas. 

mėn. (UK dienos) 

2023 kovo mėn., 

teminės klasių 

valandėlės. 

Integravimas UK 

į dalykus pagal 

atskirą planą.  

parengs karjeros 

planus. 

Konsultavimas per klasių valandėles: atliktų 

užduočių, testų aptarimas, analizė ir kt. 

I-IV kl. Pagal klasių 

vadovių planus. 

 Ugdys savęs 

pažinimo, karjeros 

galimybių pažinimo, 

karjeros planavimo, 

karjeros 

įgyvendinimo 

kompetencijas.  

5.  Mokinių 

profesinis 

konsultavimas 

 

Individualus mokinių konsultavimas pagal 

paskelbtą karjeros centro darbo grafiką arba sutartu 

laiku individualiai bei nuotoliniu būdu (el.paštu, el. 

dienynu "Tamo",virtualioje mokymosi aplinkoje 

Moodle, facebook’o pagalba). 

I-II kl. 
III-IV kl. 

Visus mokslo 

metus pagal 

individualų 

poreikį. 

 Mažiausiai 18% 

mokinių  

gaus pagalbą 

sprendžiant 

iškilusias karjeros 

problemas; pildant 

individualų karjeros 

planą. 

Individualus ir konsultavimas mokinių grupėmis 
laisvu nuo pamokų metu (pagal paskelbtą karjeros 

darbo laiką arba sutarus individualiai) (karjeros 

plano rengimas/ koregavimas, atliktų užduočių, 

testų aptarimas, analizė ir kt., informacijos 

suteikimas pagal poreikį (stojimo sąlygas, 

konkursinio balo sandarą, mokymosi įstaigas, 

galimybes, perspektyvas ir kt., darbo rinką). 

Gimnazijoje arba nuotoliu virtualioje mokymosi 

aplinkoje Moodle. 

I-II kl. 
III-IV kl. 

Visus mokslo 

metus pagal 

individualų 

poreikį. 

 Mažiausiai 18% 

mokinių. Mokiniai 

rengs ir tobulins 

karjeros planus. 

Gaus kokybišką 

informaciją į 

rūpimus klausimus. 

Praktiniai užsiėmimai, panaudojant IT: profesijos 

kryptingumo testų atlikimas, asmeninių savybių 

tyrimai. Gimnazijoje arba nuotoliu virtualioje 

I-II kl. 
III-IV kl. 

2022 gruodžio 

mėn. 

 

 Mažiausiai 50% 

mokinių dalyvaus 

šiuose 
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rezultatas 

mokymosi aplinkoje Moodle. 

Tinklapių apžvalga UK karjeros klausimais. 
 

2023 m. sausio, 

vasario  mėn. 

užsiėmimuose. 

Ugdys karjeros 

kompetencijas: savęs 

pažinimo, karjeros 

galimybių paieškos, 

karjeros planavimo, 

karjeros 

įgyvendinimo. 

Spec. poreikių  vaikų konsultavimas gimnazijoje 

arba nuotoliu virtualioje mokymosi aplinkoje 

Moodle. Bendradarbiavimas su pagalbos 

įstaigomis. 

 

 

 

I-IV kl. Visus mokslo 

metus pagal 

individualų 

poreikį. 

 

 

Talkina 

specialioji 

pedagogė. 

Gaus reikiamą PO 

pagalbą.  

6. Mokyklos 

bendruomenės 

narių (adminis-

tracijos, klasių 

vadovų, dalykų 

mokytojų ir 

kt.) vykdomų 

PO veiklų 

koordinavimas 

 

Individualios ir konsultacijos grupėmis 

mokytojams/klasių vadovams ugdymo karjerai 

klausimais (pvz., informaciniai susirinkimai klasių 

vadovėms apie stojimo, priėmimo sąlygas ir t.t. 

praktiniai mokymai „Lama bpo sistema ir kiti 

informaciniai puslapiai“ ir kt.; pagalba rengiant 

informacinę medžiagą tėvams ugdymo karjerai 

klausimais). Gimnazijoje arba nuotoliu virtualioje 

mokymosi aplinkoje Moodle. 

Mokytojai/ 

klasių vadovai 

2022 rugsėjo, 

spalio mėn. 

2023 vasario 

mėn., ir visus 

mokslo metus 

pagal poreikį (t.y. 

pagal susidarytą 

klasės vadovo 

individualų 

planą). 

 Klasės vadovai ir 

mokytojai pagal 

poreikį gaus 

reikiamą informaciją 

UK klausimais.  

Gautą informaciją 

perteikiama 

auklėtiniams, 

mokiniams. 

 

Plėtojamos mokytojų 

kompetencijos, 

integruojant UK į 

dalykus; 

konsultuojant 

mokinius UK 

klausimais. 

Pagalba (teorinės žinios ir praktiniai patarimai) 

klasių vadovams darbui su auklėtiniais bei jų 

tėvais/globėjais ugdymo karjerai srityje.  

Klasių vadovai Visus mokslo 

metus pagal 

poreikį (t.y. pagal 

susidarytą klasės 

vadovo 

individualų 

planą). 

 

Pagalba organizuojant ar vedant klasių  valandėles 

(taip pat, pagal poreikį parengiami testai, užduotys, 

metodinės priemonės ugdymo karjerai temomis). 

 

PO veiklų pristatymas (bei pristatymas socialinių 

partnerių), gimnazijos mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

Mokytojai, 

administracija 

  100% dalyvavusieji, 

sužinos apie 

vykdomas veiklas, 
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rezultatas 

socialinius 

partnerius.  Žinos, 

kur kreiptis, vykdant 

UK veiklas. 

PO veiklų pristatymas administracijos posėdžiuose. Administracija 2022 gruodžio 

mėn. 

2023 vasario 

mėn. 

2023 gegužės 

mėn. 

 Sužinos apie 

vykdomas veiklas, 

teiks siūlymus. Bus 

tobulinamos UK 

veiklos gimnazijoje. 

Naudingos UK informacijos, naudingų nuorodų 

sklaida per “Tamo” dienyną.  

Mokytojai, 

bendruomenė 

Nuolat visus 

mokslo metus 

 100% žinos, kur 

kreiptis vykdant 

veiklas.  

Pagalba organizuojant tikslines išvykas, profesinį 

veiklinimą; po veiklinimo – organizuojamos 

refleksijos (pildomi atsiliepimai, taip pat įvykdyta 

veikla fiksuojama asmenybės ūgties (AŪD 

dienoraštyje; ją fiksuoja ir aprašo pats mokinys). 

Mokytojai, klasių 

vadovai 

Visus mokslo 

metus 

 100% visi I-III kl., 

gimnazistai bus 

užpildę AŪD skiltį 

profesinis 

veiklinimas ir lapą 

„Mano karjera“.  

 

 

 

 

6.  

Pagalba klasės vadovui, kontroliuojant AŪD įrašus 

skiltyje „Mano karjera“.  

Klasių vadovai Visus mokslo 

metus 

2023 gegužės 

mėn. 

 

 

Mokyklos 

bendruomenės 

narių (adminis-

tracijos, klasių 

vadovų, dalykų 

mokytojų ir 

kt.) vykdomų 

PO veiklų 

koordinavimas 

 

Pateikiama klasių vadovams/mokytojams 

informacija apie vykusius, nuolat vykstančius, 

vyksiančius renginius, bei informuojama apie jų 

dalyvavusius auklėtinius per “Tamo” dienyną ar 

individualiai. 

 

Klasių vadovai/ 

mokytojai 

 

Visus mokslo 

metus 

  

Remdamiesi 

gaunama informacija 

skatins mažiau 

įsitraukiančius 

auklėtinius, įsitraukti 

į vykdomas veiklas; 

patys inicijuos 

veiklas.  
Vykdoma sklaida: 

skelbiamos 

naujienos, aprašomi 

renginiai, 
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Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

informuojama apie 

vykstančius ir 

vyksiančius 

renginius, veiklas.  

7. Mokinių tėvų 

profesinis 

informavimas 

ir 

konsultavimas 

(pvz. karjeros specialistų/profesinio orientavimo 

koordinatorių dalyvavimas tėvų, klasės vadovo ar 

mokytojo pokalbiuose aptariant ind. mokinio 

pažangą) ); PO vykdomų veiklų (teikiamų 

paslaugų) pristatymas tėvams/ globėjams, per 

„Tamo“ dienyną, susirinkimų, individualių 

konsultacijų metu; 

informaciniai pranešimai tėvams apie  priėmimo 

tvarkas ir kt.; tėvų/globėjų individualus 

konsultavimas tiesiogiai ir/ar nuotoliniu būdu 

(el.paštu, el. dienynu ir pan.); pokalbiai su tėvais 

dėl mokinių individualaus mokymosi plano 

sudarymo ir kt.). 

 

    

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Mokinių tėvų 

profesinis 

informavimas 

ir 

konsultavimas 

PO vykdomų veiklų (teikiamų paslaugų) 

pristatymas tėvams/ globėjams, per „Tamo“ 

dienyną. 

 2022 rugsėjo-

lapkričio mėn. 

2023 sausio-kovo 

mėn. 

 100 % tėvų 
Sužinos apie 

karjeros centrą, 

vykdomas veiklas, 

teikiamas paslaugas; 

naudą. 

PO vykdomų veiklų (teikiamų paslaugų) 

pristatymas/priminimas tėvams/ globėjams, per 

susirinkimus. Informaciniai pranešimai tėvams apie  

priėmimo tvarkas ir kt., aktualijas. 

I klasių mokinių 

tėvai 

 

 

 

II-IV klasių 

mokinių tėvai. 

2022 gruodžio 

mėn. 

2023 balandžio 

mėn. 

 

2022 lapkričio 

mėn. 

2022 gruodžio 

mėn. 

2023 balandžio 

mėn. 

 Sužinos apie stojimo 

ir priėmimo sąlygas, 

atvirų durų dienas, 

konkursinių balų 

sandarą, vykstančius, 

vyksiančius 

renginius, veiklas, 

naujoves ir kt., ras 

atsakymus į rūpimus 

klausimus. Bus 

suteikta profesionali 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

Individualios konsultacijos tėvams/globėjams kartu 

su klasės vadovu, mokiniu ar be jų, karjeros centro 

darbo laiko metu ar sutartu laiku individualiai; 

konsultavimas nuotoliniu būdu. 

 Per visuotinius 

susirinkimus 

2022 lapkričio 

mėn. 

2023 balandžio 

mėn. 

Individualiai 

pagal poreikį. 

 pagalba mokiniams, 

bei jų tėvams/globė-

jams, sprendžiant 

iškilusias karjeros 

problemas. 

Mokinių tėvų 

profesinis 

informavimas 

ir 

konsultavimas 

Individualūs pokalbiai su tėvais dėl mokinių 

individualaus mokymosi plano su(-si)darymo. 

Karjeros plano. 

Informuojama apie jų dalyvavusius vaikus UK 

veiklose individualiai (esant poreikiui per el. 

dienyną “Tamo”). 

 Per visuotinius 

susirinkimus 

2022 lapkričio 

mėn. 

2023 balandžio 

mėn. 

Individualiai 

pagal poreikį. 

 Pagalba rengiant 

individualų 

mokymosi planą. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Tėvų 

įtraukimas į 

mokinių PO 

veiklas 

(Ekskursijų į tėvų darbovietes, pokalbių 

organizavimas mokykloje; informacijos rinkimas 

apie tėvų darbovietes; tėvų įtraukimas į pamokų 

vedimą) 

    

Tėvams sutikus, apklausų organizavimas apie 

darbovietes  (klasių ar visuotinių susirinkimų metu) 

dėl galimybės priimti mokinių grupes ar kelis 

mokinius į darbovietes (profesiniam veiklinimui,   

projektams).  

 2022 lapkričio 

mėn. 

2022 gruodžio 

mėn. 

2023 balandžio 

mėn. 

 

 

 

 Bent 3 tėvų 

įmonėse/įstaigose 

mokinių grupės ar 

keli mokiniai atliks  

profesinį veiklinimą. 

Aktyviau įsitrauks į 

gimnazistų profesinį 

veiklinimą. 

 

Tėvų 

įtraukimas į 

mokinių PO 

veiklas 

 

Tėvai pristato savo profesiją (pagal galimybes ir 

praktiškai). Integracija į mokomuosius 

dalykus/nepamokinę veiklą. 

  

2023 balandžio 

mėn. 

  

Bent 2 tėvai pristatys 

savo profesiją. 

Aktyviau įsitrauks į 

gimnazistų profesinį 

veiklinimą. 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

 

 Informacija apie vykusius, nuolat vykstančius, 

vyksiančius renginius informacija prieinama viešai. 

Skelbiama gimnazijos puslapyje, skiltyje veiklos 

kalendorius, gimnazijos Facebook‘o paskyroje.  

 Visus mokslo 

metus 

 Vykdoma sklaida: 

skelbiamos 

naujienos, 

informuojama apie 

vykstančius ir 

vyksiančius 

renginius, veiklas. 

Aktyvinamas tėvų 

įsitraukimas į UK 

veiklas. 

9.  

 

 

 

 

 

 

Kultūrinės, 

meninės, 

pažintinės, 

projektinės 

veiklos, 

neformaliojo 

švietimo, 

suderinto su 

ugdymu 

karjerai, 

organizavimas  

 

 

 

 

 

Kultūrinės, 

meninės, 

pažintinės, 

(Karjeros dienų, „Protų mūšių“ konkursų, 

konferencijų mokiniams organizavimas, dalykinių 

būrelių, STEAM programų, projektų 

įgyvendinimas,  orientacinių žaidimų vedimas) 

    

Kultūrinės pažintinės veiklos su ugdymu karjerai 

įgyvendinamos, bendradarbiaujant su kultūrinių 

pažintinių veiklų koordinatore gimnazijoje. Veiklos 

bei mokinių dalyvavimas fiksuojamas kultūrinių 

pažintinių veiklų apskaitoje, mokinys apie savo 

asmeninį dalyvavimą vienoje ar kitoje veikloje, 

pažymi savo AŪD.  

 I-IV kl.  2022-2023 m.m..  100 % mokinių 

dalyvauja 

kultūrinėse 

pažintinėse veiklose, 

UK veiklose. 

Karjeros dienos organizavimas. I-IV kl. 2023 balandžio 

mėn. (veiklos 

pagal atskirą 

veiklos planą). 

Miesto 

įmonės, 

organiza 

cijos 

švietimo 

įstaigos, kiti 

socialiniai 

partneriai. 

84% mokinių 

dalyvaus UK 

veiklose. 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

9. projektinės 

veiklos, 

neformaliojo 

švietimo, 

suderinto su 

ugdymu 

karjerai, 

organizavimas  

 

 

STEAM programų ir projektų įgyvendinimas. 

(Parengta atskira STEAM įgyvendinimo programa, 

planuotos veiklos). 

 

 

 

 

 

 

 

II c  

Ic  

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 m.m. 

 

 

 

Visus mokslo 

metus pagal 

atskirą planą. 

 

 

 

Partneriai: 

miesto 

įmonės, 

organiza-

cijos, 

švietimo 

įstaigos, kiti 

socialiniai 

partneriai. 

 

30  mokinių 

dalyvaus „Pažintis 

su išmaniąja 

inžinerija“ 

programoje. 

Apie įvykdytas 

veiklas detaliai 

skelbiama 

ataskaitoje.  

 

Ateities inžinerija, bendrabiaujant su  VGTU I-IV kl.  2022-2023 m.m. VGTU  15 mokinių parengs 

inžinerinius 

projektus, 

„pasimatuos“ 

inžinerines 

profesijas. 

 

 

Praktiniai UK užsiėmimai progimnazijų 

aštuntokams „Per žaidimą į savęs pažinimą“. 

VIII kl. 2023 vasario 

mėn. 

Progimna 

zijos 

57% progimnazijų 

aštuntokai dalyvaus 

veiklose. 

 

 

10. 

 

 

 

 

Dalijimasis 

gerąja darbo 

patirtimi 

 

 

 

(konferencijų organizavimas; pranešimų rengimas 

konferencijoms, dalyvavimas jose) 

    

Pasidalijimas gerąja patirtimi metodinėje grupėje. 

Pagal poreikį ir nuotoliniu būdu. 

 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

Pagal poreikį ir 

susitarimą 

  

11. 

 

 

 

 

Veiklos 

viešinimas 

(sklaida) 

 

 

(Informacijos apie veiklas skelbiamas mokyklos svetainėje, SKU kalendoriuje, facebooke; svarbesnių renginių aprašymai  

Savivaldybės tinklalapyje, miesto, šalies spaudoje) 

Naudingos UK informacijos gimnazijos facebook’o 

paskyroje, gimnazijos interneto puslapyje, karjeros 

informatorių (mokinių) facebook’o paskyroje;  

 Nuolat 
visus mokslo 

metus. 

 Informuojama 

bendruomenė apie 

ugdymo karjerai 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys Veiklos/Priemonės Dalyviai Datos Partneriai Laukiamas 

rezultatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per el. dienyną “Tamo”, informaciniuose stenduose, 

mokytojų tarybos posėdžiuose, seniūnų 

susirinkimuose, per klasių valandėles, Viešinimas-

miesto SKU kalendoriuje, mokyklos veiklos 

kalendoriuje (gimnazijos puslapyje, skiltyje veiklos 

kalendorius).  
 

 vykdomas veiklas, 

teikiama 

naujausia/aktualiausia 

informacija. 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

įsivertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Praėjusių m.m. PO plano įgyvendinimo analizė, 

sėkmių, tobulintinų veiklų išskyrimas; ataskaitų, 

siūlymų PO veiklai tobulinti teikimas savivaldos 

institucijoms, veiklos planavimo darbo grupėms; 

tyrimai, mokinių anketavimas dėl PO veiklos 

tobulinimo mokykloje; duomenų teikimas UKSIS). 

PO paslaugoms koordinuoti, veikloms vykdyti dirba trys karjeros 

specialistės. 2021-2022 m.m. metais individualiai konsultavosi 133 

gimnazistai. 96,5% I-II kl., mokinių ir 96,1% III-IV kl., mokinių parengė 

karjeros planus.  

Detali informacija apie įvykdytas veiklas ir dalyvavusius mokinius, 

pateikiama veiklos kalendoriuje, esančiame gimnazijos interneto svetainėje. 

Ataskaitos teiktos ir Švietimo skyriui. Vykdant PO pasitelkiama 

bendruomenė, socialiniai partneriai. PO organizuojamas atsižvelgiant į 

mokinių poreikius. 

Organizuojama ir vykdoma stebėsena (atliekami poreikių tyrimai; vykdomos 

veiklos fiksuojamos PIT registre; aptariamos administracijos posėdžiuose 

(fiksuojama administracijos protokoluose). PO veiklų duomenys kasmet 

teikiami UKSIS.  

Ypač tobulintina PO veiklos/sritis - tėvų įtraukimas, organizuojant profesinį 

veiklinimą bei mokinių informavimas, suteikiant daugiau žinių apie profesinį 

mokymą. 

Atsižvelgiant į situaciją, planas gali būti koreguojamas. Planuojamos veiklos fiksuojamos Gimnazijos interneto svetainėje, skiltyje „Veiklos kalendorius“. 

Profesinis veiklinimas fiksuojamas ir miesto SKU kalendoriuje.  

Dovilė Gulbinskienė 

Jurgita Ribikauskienė 

Jūratė Burneikienė 
(Profesinio orientavimo specialistės vardas, pavardė, parašas) 

___________________________ 


