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Tikslas – Tikslai: Teikti kokybiškas ugdymo karjerai, profesinio informavimo bei profesinio orientavimo paslaugas mokiniams atsižvelgiant į individualius 

poreikius. Užtikrinti veiksmingą karjeros kompetencijų ugdymą.  

Uždaviniai: Uždaviniai:  

 Padėti mokiniams geriau pažinti save ir nusistatyti savo gebėjimus; 

 Konsultuoti mokinius, tėvus, mokytojus karjeros ugdymo, karjeros planavimo klausimais. 

 Ugdyti mokinius  karjerai integruojant į formalųjį ir neformalųjį švietimą.   

 Teikti kokybiškas informavimo paslaugas siūlant mokiniams susipažinti su specialybėmis profesinio veiklinimo (pažintinio, intensyviojo, patyriminio, 

nuotolinio) užsiėmimuose.    

 Supažindinti gimnazistus su  darbo rinkos, šalies ir visuomenės poreikiais, padėti  įgyti gebėjimų planuojant tolimesnį sėkmės kelią.   

 Supažindinti  su bendrojo priėmimo taisyklėmis ir sąlygomis stojant į universitetus, kolegijas, profesinio rengimo centrus. 

 Teikti individualias ir grupines  konsultacijas.  

 Rengti karjeros planą ir ne mažiau kaip kartą per pusmetį inicijuoti jo aptarimą su karjeros specialistu ar klasės vadovu. 

 Kaupti ir skleisti informaciją karjeros ugdymo ir profesinio orientavimo klausimais. 

   

Pagrindinės veiklos kryptys:  

 Planavimas;  

 Kvalifikacijos kėlimas; 

 Ugdymo karjerai programų įgyvendinimas; 

 Mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas; 

 Mokyklos bendruomenės narių (administracijos, klasių vadovų, dalykų mokytojų ir kt.) vykdomų PO veiklų koordinavimas; 

 Tėvų įtraukimas į mokinių profesinio orientavimo veiklas; 

 Kultūrinės, meninės, pažintinės, projektinės veiklos, neformaliojo švietimo, suderinto su ugdymu karjerai, organizavimas;  

 Dalijimasis gerąja darbo patirtimi ir  veiklos viešinimas (sklaida); 
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Eil 

Nr.  

Veiklų sritys  Veiklos/Priemonės  Dalyviai  Datos  Partneriai  Laukiamas rezultatas  

1.  Planavimas   Pokalbis su 

administracija. 2022–

2023 m. veiklos gairių 

aptarimas. 

 

Administracija 

Karjeros specialistė 

2022 m. rugsėjis  Metinių veiklų aptarimas. Pradėtų darbų 

tęstinumas. 

 

Mokinių apklausa dėl 

profesinio veiklinimo 

poreikio. 

Karjeros specialistė, klasių 

vadovės, kuratorės, I-IV kl.  

  

2022 rugsėjis    Mokiniai aktyviai dalyvaus profesinio 

veiklinimo susitikimuose su profesijų 

atstovais pagal jų poreikį.  

Susitikimai su mokiniais 

klasių valandėlių, 

integruotų pamokų, 

neformalaus ugdymo 

dienų metu. 

 

Prisistatymas tėvams 

klasių susirinkimų metu 

Karjeros specialistė 

Klasių vadovai  

Kuratoriai  

I-IV kl. 

2022 rugsėjį - 

lapkritį 

Tėvai Prisistatyti gimnazistams, paskatinti 

dalyvauti ugdymo karjerai renginiuose. 

Tėvų paskatinimas aktyviai įsitraukti į 

ugdymo karjerai veiklas, jų pagalba 

organizuojant profesinį veiklinimą 

Klasės vadovų, kuratorių, 

neformaliojo ugdymo 

skyriaus vedėjo 

mėnesinių planų rengimas 

derinant su PO darbo 

planu, veiklos 

galimybėmis, planų 

aptarimas  

  

Karjeros specialistė 

Neformaliojo ugdymo 

skyriaus vedėjas  

Klasių vadovai  

Kuratoriai  

I-IV kl.  

Kiekvieną mėnesį    Suderinus veiklas, PO paslaugų teikimo 

efektyvumas per klasių valandėles, įvairius 

renginius, karjeros planų pildymas (80-90 

proc. mokinių.) 
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Informacijos apie ugdymo 

karjerai ir profesinio 

orientavimo veiklas 

fiksavimas, kaupimas ir 

analizavimas. 

Karjeros specialistė Nuolat  Padės įgyvendinti karjeros ugdymo ir 

profesinio orientavimo programas. 

IV kl. mokinių apklausa    Karjeros specialistė, IV kl. 

kuratorės, IV kl. mokiniai  

2022 m. rugsėjis    Bus ištirtas abiturientų tolimesnio mokymosi 

poreikis, būsimos profesijos planavimas.  

2.  Kvalifikacijos 

kėlimas   

Žinių ir kompetencijų 

gilinimas Šiaulių miesto 

karjeros specialistų 

pasitarimuose 

,seminaruose ir 

konferencijose.  

Karjeros specialistė  Per mokslo metus  Šiaulių miesto 

mokyklų 

karjeros 

specialistai, 

Švietimo 

skyriaus 

atstovai. 

Bus pagilintos žinios, įgyta naujų 

kompetencijų.  

Dalyvavimas Lietuvos 

karjeros specialistams 

organizuojamuose 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose  

Karjeros specialistė  Per mokslo metus  LAMA BPO 

atstovai 

Bus pagilintos žinios, įgyta naujų 

kompetencijų.  

Erasmus + Ugdymo 

karjerai sistemos 

tobulinimas Šiaulių 

miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklose, darbo 

stebėjimo vizitas. 

Karjeros specialistė  2022 m. rugsėjis  Švietimo 

skyriaus 

atstovai. 

Bus pagilintos žinios, įgyta naujų 

kompetencijų.  

3.  Ugdymo karjerai 

programos 

įgyvendinimas  

PO  integravimas į 

mokomuosius dalykus 

(pagal UK integravimo į 

mokomuosius dalykus 

planą)  

Karjeros specialistė, 

mokytojai, I-IV kl. mokiniai  

Per mokslo metus Šiaulių miesto 

įmonės, 

įstaigos, tėvų 

darbovietės  

80 proc. mokinių dalyvaus integruotose 

pamokose, neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose, įgis informacijos, pagilins 

kompetencijas.  
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Integravimas į 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimus   

Karjeros specialistė,  

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų vadovai, I-IV kl.  

Per mokslo metus  Šiaulių miesto, 

Lietuvos 

įmonės, 

įstaigos, 

mokinių tėvai  

40 proc. užsiėmimus lankančių mokinių 

praktiškai išbandys, kur gali savo karjeroje 

panaudoti įgytas žinias, kompetencijas.  

Integravimas į temines 

klasės valandėles (pagal 

klasės vadovų planus)  

Karjeros konsultantė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl.  

Per mokslo metus Lietuvos ir 

užsienio 

aukštosios 

mokyklos, 

profesinio 

rengimo 

centrai, Šiaulių 

m. įmonės, 

įstaigos, 

mokinių tėvai, 

Užimtumo 

tarnyba ir kt.  

90 proc. mokinių dalyvaus teminėse klasės 

valandėlėse.  

4.  Mokinių 

profesinis   

informavimas  

  

Susitikimai (nuotoliniai) 

su Šiaulių miesto aukštųjų 

mokyklų, profesinių 

rengimo centrų atstovais, 

paskaitos, netradicinės 

pamokos  

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl.  

Per mokslo metus  Mokymo 

įsitaigos 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mokiniai aktyviai pažins įvairias užimtumo 

sritis, profesijų ypatumus ir karjeros 

galimybes, kaups darbo patirtį, ugdysis 

profesinę motyvaciją bei planuos būsimą 

karjerą.  

Vizitai ar nuotolinis 

dalyvavimas Lietuvos 

aukštųjų mokyklų ir 

profesinio rengimo centrų 

renginiuose, paskaitose, 

atvirų durų dienose  

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl.  

Per mokslo metus  Lietuvos 

aukštosios 

mokyklos, 

profesinio 

rengimo 

centrai  

Vizitai ar nuotoliniai 

renginiai su  Jaunimo 

darbo centro, Šiaulių 

užimtumo tarnybos    

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl.  

Per mokslo metus  Jaunimo darbo 

centras, 

Užimtumo 

tarnyba  

Susitikimai, veiklos su 

įdarbinimo įmonių 

darbuotojais  

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl.  

Per mokslo metus  Įdarbinimo 

įmonės  



Šiaulių universitetinė gimnazija 

Karjeros specialistės veiklos planas 2022 – 2023 m. m.  

Dalyvavimas studijų 

parodose  

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl.  

Per mokslo metus  Aukštosios 

mokyklos, 

profesinio 

rengimo 

centrai  

Alumni dienos. Buvusių 

ŠUG mokinių nuotolinės 

paskaitos gimnazistams 

apie jų studijas, karjeros 

kelią  

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl., 

administracija  

Per mokslo metus  Gimnazijos 

alumni  

Pažintiniai vizitai, 

nuotoliniai susitikimai su 

profesijų atstovais.  

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl.  

Per mokslo metus  Šiaulių m. 

įmonės, 

įstaigos  

Intensyviojo veiklinimo 

vizitai  

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, III-IV kl.  

Per mokslo metus  Šiaulių m. 

įmonės, 

įstaigos  

Patyriminiai vizitai  Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl.  

Per mokslo metus  Šiaulių m. 

įmonės, 

įstaigos  

5.  Mokinių 

profesinis 

konsultavimas  

Karjeros plano pildymas, 

individualūs aptarimai su 

kiekvienu mokiniu. 

Pažangos stebėsena, 

aptarimas. 

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl. 

mokiniai  

Mažiausiai 2 kartus 

per mokslo metus  

 Parengs 90 % mokinių. 

Kiekvienam mokiniui organizuota 

konsultacija. Mokiniai pildys pažangos lapus 

derindami lūkesčius su išsikeltais tikslais.  

Refleksijos po profesinio 

veiklinimo vizitų  

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, I-IV kl. mokiniai  

Per mokslo metus    100 proc. mokinių, dalyvavusių profesinio 

veiklinimo susitikimuose, aptars įgytas 

žinias, jų naudą kiekvienam individualiai su 

klasės vadovu ar karjeros specialistu.  

Informacijos teikimas 

apie darbo rinką, 

profesijas, specialybes, 

mokymosi ir tęstinų 

studijų sąlygas grupinių ir 

individualių konsultacijų 

metu.  

  

Karjeros specialistė, I-IV kl. 

mokiniai  

Per mokslo metus  Lietuvos 

aukštosios 

mokyklos,  pro

fesinio rengimo 

centrai  

Mokiniai pasinaudos sukaupta ir susisteminta 

informacija apie profesijas, profesinį 

rengimą, aukštojo mokslo siekimo galimybes 

ir darbo rinką šalyje bei užsienyje.  
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6.  Mokyklos 

bendruomenės 

narių 

(administracijos, 

klasių vadovų, 

dalykų mokytojų 

ir kt.) vykdomų 

PO veiklų 

koordinavimas  

Atskirų metodinių grupių 

konsultavimas PO 

klausimais, planavimas  

Karjeros specialistė  Per mokslo metus    Mokytojams bus pristatytas PO planas, 

numatomos veiklos, aptartos numatomos 

SKU veiklos, renginiai, išklausyti patarimai, 

įžvalgos.  

Informacijos apie 

numatomas PO veiklas 

pateikimas gimnazijos 

administracijai  

Karjeros specialistė  Per mokslo metus   Administracijai bus pristatytas PO planas, 

numatomos veiklos, aptartos numatomos 

SKU veiklos, renginiai, išklausyti patarimai, 

įžvalgos.  

Klasių vadovų, kuratorių 

individualus ir grupinis 

konsultavimas, klasės 

vadovų pasitarimai  

Karjeros specialistė  Nuolat     Susitikimų metu teikiama informacija 

mokytojams, klasių vadovams, kuratoriams, 

bus suteikta pagalba (teorinės žinios ir 

praktiniai patarimai) klasių vadovams darbui 

su auklėtiniais bei jų tėvais/globėjais ugdymo 

karjerai srityje.  

7.  Mokinių tėvų 

profesinis 

informavimas ir 

konsultavimas  

Informacija tėvams Tėvų 

dienų metu, individualūs 

pokalbiai, grupinės 

konsultacijos   

Karjeros specialistė  Per mokslo metus 

 

  Bus pateikta informacija tėvams apie vaikų 

mokymąsi, gabumus, užsibrėžtus siekius, 

galimybes, aukštąsias mokyklas ir prof. 

rengimo centrus ir kt. aktuali informacija.  

PO vykdomų veiklų 

pristatymas 

tėvams/globėjams per 

TAMO dienyną  

Karjeros specialistė  Nuolat     Bus pateikta informacija tėvams apie SKU 

veiklas, tolesnio mokymosi galimybes, 

renginius ir kt.  

Informaciniai pranešimai 

tėvams apie  priėmimo 

sąlygas į aukštąsias 

mokyklas, profesinio 

rengimo mokyklas   

Karjeros specialistė, mokinių 

tėvai/globėjai  

Nuolat   LAMA BPO, 

aukštosios 

mokyklos, 

profesinio 

rengimo 

mokyklos  

Išsami informacija apie priėmimo sąlygas į 

aukštąsias mokyklas, profesinio rengimo 

centrus    

Tėvų/globėjų individualus 

konsultavimas nuotoliniu 

būdu (zoom, el. paštu, 

TAMO dienynu ir pan.)   

Karjeros specialistė Nuolat     Bus pateikta išsami informacija, atsakymai į 

tėvams/globėjams iškilusius klausimus.  

8.  Tėvų įtraukimas 

į mokinių PO 

veiklas  

Vizitai į tėvų darbovietes 

(nuotoliniai susitikimai)  

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl. 

mokiniai, mokinių tėvai  

 Šiaulių įmonės, 

įstaigos, 

30 proc. mokinių susipažins su tėvų 

darbovietėmis.  
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kuriose dirba 

mokinių tėvai  

  Klasės valandėlė „Tėvų 

karjeros diena“ 

Karjeros specialistė, klasių 

vadovai, kuratoriai, I-III kl. 

mokiniai 

Per mokslo metus Mokinių tėvai Kiekviena klasė organizuoja bent vieną 

valandėlę, kurios metu mokiniai pristato savo 

tėvų karjeros kelią. 

9.  Kultūrinės, 

meninės, 

pažintinės, 

projektinės 

veiklos, 

neformaliojo 

švietimo, 

suderinto su 

ugdymu karjerai, 

organizavimas   

  

  

Karjeros dienų 

organizavimas   
  

Karjeros konsultantė,  klasių 

vadovai, kuratoriai, I-IV kl. 

mokiniai   

Per mokslo metus VUŠA, ŠVK, 

ŠPRC ir kt..  
Mokiniai dalyvaus Karjeros dienų, 

kultūrinėse, meninėse ir pažintinėse veiklose,  

neformaliojo švietimo veiklose. Jų metu 

geriau pažins profesinį pasaulį, ugdysis 

karjeros kompetencijas. 
Dalyvavimas STEAM 

programose 
Karjeros konsultantė, dalykų 

mokytojai,  klasių vadovai, 

kuratoriai, I-IV kl. mokiniai  

Ugdymo proceso 

metu   

Mokyklos, miesto, šalies, 

tarptautinių projektų 

įgyvendinimas  

Karjeros specialistė, dalykų 

mokytojai,  klasių vadovai, 

kuratoriai, I-IV kl. mokiniai  

Ugdymo proceso 

metu  

Miesto, šalies, 

užsienio 

mokyklos ir 

kitos 

institucijos  

 

10.  Dalijimasis 

gerąja darbo  

patirtimi  

Dalyvavimas įvairiuose 

renginiuose, pristatymo 

apie PO veiklas rengimas 

(pagal galimybes), 

dalijimasis gerąja 

patirtimi. 

Karjeros specialistė  Per mokslo metus  Švietimo 

skyrius 

  

Dalyvauti 2–3 renginiuose. 

11.  Veiklos 

viešinimas 

(sklaida)   

  

  

Nuolatinis veiklų 

viešinimas žiniasklaidoje, 

socialiniuose tinkluose, 

TAMO dienyne  

Karjeros specialistė, dalykų 

mokytojai,  klasių vadovai, 

kuratoriai. 

Nuolat  Soc. tinklai 

Facebook, 

Instagram,  eT

winning, 

Erasmus+ 

platormos, 

SMPF, 

Etaplius, 

Šiaulių 

naujienos, 

Mokinių patirtys, veiklos bus paviešintos 

miesto, respublikos, tarptautiniu lygiu  
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Šiaulių kraštas 

ir kt.  

Planų ir ataskaitų 

pristatymas gimnazijos 

bendruomenei  

Karjeros specialistė  Pagal galimybes ir 

poreikį  

  Gimnazijos bendruomenė bus informuota 

apie vyksiančias veiklas, motyvuotai 

dalyvaus jose pagal poreikį  

Veiklų fiksavimas  SKU 

kalendoriuje  

Karjeros specialistė, klasių 

kuratoriai, socialinė pedagogė  

Nuolat  Šiaulių miesto 

įmonės, 

įstaigos  

Gimnazijos bendruomenė informuota apie 

veiklas SKU kalendoriuje  

12.  Veiklos 

įsivertinimas  

Ataskaitos rengimas Karjeros specialistė, 

administracija 

Vasario mėn.    

Tyrimai, mokinių 

anketavimas dėl PO 

veiklos tobulinimo 

mokykloje  

Karjeros specialistė  Gegužės mėn.    Veiklų tobulinimas, stiprybių ir silpnybių 

išskyrimas  

 


