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PATVIRTINTA 

Biržų „Aušros“ pagrindinės 
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įsakymu Nr. V-191 

 

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 

PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-

1090/A1-314  „Dėl profesinio orientavimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano 

tvirtinimo“ (Žin., 2004. Nr. 56-1955). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-

1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 

82-4284). Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 13 d. Nr. ISAK-362 

„Dėl profesinio informavimo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 32-1169), Biržų ,,Aušros“ 

pagrindinės mokyklos nuostatų,  patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 

9d.  sprendimu Nr. T- 54 19.3, 20.6 punktais ir mokyklos Ugdymo plano 22.5, 22.7.1, 52.3 

punktais. 

2. Profesinio orientavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas nustato profesinio orientavimo 

paslaugų tiekimo tvarką mokykloje, atsakingus asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą. 

3. Profesinio orientavimo paslaugų teikimo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti 

karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą, t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir 

visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką. 

4. Profesinio orientavimo uždaviniai: 

4.1. teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo į aukštąsias, profesines mokyklas 

sąlygas bei specialybes; 

4.2. informuoti ir patarti dėl studijų sričių, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajų; 

4.3. teikti informaciją apie profesijas ir darbo rinką bei jos prognozes; 

4.4. teikti informaciją apie profesinės karjeros galimybes. 

5. Profesinio konsultavimo uždaviniai: 
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5.1. teikti rekomendacijas, individualias ir grupines profesinio tinkamumo konsultacijas, 

analizuoti ir įvertinti individualias galimybes, padėti priimti motyvuotą sprendimą dėl asmens 

tinkamumo atitinkamai profesijos sričiai; 

5.2. konsultuoti darbo rinkos klausimais (darbo jėgos paklausa ir pasiūla bei kt.). 

6. Šiame profesinio orientavimo paslaugų teikimo tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

Profesinio orientavimo vieta - skaitykla, biblioteka, POT‘as (Profesinio orientavimo 

taškas, turintis laisvą prieigą prie interneto, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų 

bazių bei sukauptą profesinio orientavimo medžiagą kompiuterinėse laikmenose, spaudiniuose ir 

kt. ir kuriame teikiamos profesinio orientavimo paslaugos. 

Profesinis orientavimas – veikla, apimanti žinių apie švietimo sistemą (priėmimo 

taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas, jų turinį, trukmę, formas ir kt.), 

specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, darbo rinką (profesijų pasaulį, darbo 

jėgos paklausą ir pasiūlą bei kt.) ir profesinės karjeros galimybės teikimą. 

Profesinis konsultavimas – veikla, skatinanti asmenį optimaliai panaudoti savo jėgas 

kvalifikacijai įgyti ir dirbti, pagalba asmenims renkantis profesiją, atsižvelgiant į jo individualias 

savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir 

darbo galimybes. 

 

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

 7. Mokykloje profesinio orientavimo veiklą vykdo karjeros koordinatorius: 

7.1. planuoja mokyklos profesinio orientavimo ir karjeros ugdymo veiklą; 

7.2. pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos Ugdymo karjerai programos gaires stebi 

ir analizuoja Ugdymo karjerai programos integravimą  į ugdymo turinį: mokomuosius  dalykus,  

neformaliojo švietimo  veiklą, aktyvų  dalyvavimą konferencijose, seminaruose, projektinėje 

veikloje; 

7.3. atsako už prieigos prie AIKOS interneto svetainės užtikrinimą; 

7.4. bendradarbiauja su profesinį orientavimą ir konsultavimą teikiančiomis įstaigomis 

mieste; 

7.5. organizuoja įvairius renginius mokytojams ir mokiniams profesinės karjeros ugdymo 

ir profesijos pasirinkimo klausimais. 

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kuruoja profesinio orientavimo veiklą mokykloje. 

 

III. PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 
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9. Profesinio orientavimo  paslaugos teikiamos tokia tvarka: 

9.1. mokytojai: 

9.1.1. 1-4 klasių mokiniams teikia pažintinę informaciją apie darbą ir profesijų pasaulį; 

9.1.2. 5-8 klasių mokiniams teikia pažintinę informaciją apie savo srities specialybes, 

mokymosi ir studijų galimybes, profesijas; supažindina su profesinio orientavimo šaltiniais, 

pataria, kur rasti profesinio orientavimo institucijas; 

9.1.3. 9-10 klasių mokiniams teikia tikslinę informaciją apie savo srities specialybių ir 

profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas 

(gebėjimai, reikalingos savybės, reikalingas išsilavinimas, reikalingi pagrindiniai dalykai,  

ugdymo įstaigos, programos ir kt.), supažindina su profesinio orientavimo šaltiniais, pataria, kur 

rasti profesinio orientavimo institucijas; 

9.2 klasių vadovai: 

9.2.1. 8-9 klasių mokiniams, jų tėvams teikia pažintinę informaciją apie specialybes, 

mokymo ir studijų sistemą. Supažindina su profesinio orientavimo vietos teikiamomis 

galimybėmis, profesinio orientavimo šaltiniais ir institucijomis; 

9.2.2. 10 klasių mokiniams, jų tėvams teikia tikslinę informaciją apie specialybės mokymo 

ir studijų sistemą, priėmimo sąlygas, darbo rinką, profesijas, supažindina su profesinio 

orientavimo vietos teikiamomis galimybėmis, profesinio orientavimo šaltiniais ir institucijomis. 

9.3. mokykla vykdo mokinių Ugdymo karjerai programos integraciją į formaliojo ir 

neformaliojo švietimo programas: 

9.3.1. sudaro sąlygas ir užtikrina, kad visi mokiniai įgytų karjeros kompetencijų (savęs 

pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo); 

9.3.2. ugdymas karjerai vykdomas: 

9.3.2.1. pradinio ugdymo programos (1-4 kl.) mokiniams – integruojant ugdymo karjerai 

turinį į pasaulio pažinimo ir klasių vadovų veiklos planus bendrųjų kompetencijų kontekste; 

9.3.2.2. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies (5-8 klasių) mokiniams, 

pagrindinio ugdymo  programos antrosios dalies (9-10 kl.) mokiniams: 

9.3.2.2.1. integruojant ugdymo karjerai turinį į įvairių dalykų  pamokas bendrųjų 

kompetencijų kontekste. Mokytojai pažymi tai ilgalaikiuose teminiuose planuose; 

9.3.2.2.2. integruojant į klasių vadovų veiklą. Klasių vadovai savo veiklos planuose 

numato ugdymui karjerai skirtas valandėles (1 klasės valandėlę per 3 mėnesius). Karjeros 

koordinatorius teikia klasių vadovams metodinę pagalbą; 

9.3.2.2.3. per karjeros koordinatoriaus veiklą (individualius ir grupinius užsiėmimus 

klasėse). Klasių vadovai gali tartis su karjeros koordinatoriumi dėl atskirų užsiėmimų vedimo; 
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9.3.2.2.4. integruojant į kultūrinę, meninę, pažintinę veiklą, neformalųjį švietimą. Klasių 

vadovai, šią veiklą vykdantys dalykų mokytojai akcentuoja veiklų ugdymo karjerai aspektą; 

9. 4. mokykla  vykdo profesinį veiklinimą, informavimą ir konsultavimą: 

9.4.1. sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo 

galimybes; mokymąsi kitose ugdymo įstaigose, jų vykdomas mokymo programas, 

priėmimo taisykles; darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (profesijų paklausą ir pan.); 

9.4.2. organizuoja profesinį veiklinimą: išvykas į įmones, įstaigas ir darbo veiklos 

stebėjimą, praktinę veiklą, įgytos patirties aptarimą ir kt.; 

9. 4.3. profesinį veiklinimą vykdo (prioriteto tvarka): klasių vadovai, dalykų mokytojai, 

karjeros koordinatorius; 

9.4.4. profesinį informavimą vykdo: karjeros koordinatorius, klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, bibliotekininkė; 

9.4.5.  mokykla  vykdo profesinį konsultavimą (individualų ir grupių): 

9.4.5.1. sudaro mokiniams galimybes pažinti ir aptarti individualias savybes, galinčias 

turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui); 

9.4.5.2. padeda spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu (individualaus ugdymo 

plano sudarymas, ugdymo įstaigos, mokymosi krypties pasirinkimas); 

9.4.6. profesinį konsultavimą vykdo karjeros koordinatorius, klasių vadovai. Karjeros 

patarimus, kaip atskirą konsultavimo atvejį, teikia karjeros koordinatorius, dalykų mokytojai, 

klasių  vadovai, socialinis pedagogas, psichologas; 

9.5. socialinis pedagogas ir mokyklos psichologas: 

9.5.1. 1-4 klasių mokiniams teikia pažintinę informaciją apie darbą ir profesijų pasaulį; 

9.5.2. 6-8 klasių mokinius supažindina su profesijos karjeros planavimu, vykdo profesinės 

karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programas; 

9.5.3. 9-10 klasių mokinius konsultuoja profesinės karjeros planavimo klausimais, vykdo 

profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programas; 

9.5.4. atlieka gebėjimų, polinkių, profesinio tinkamumo testus, įvertina asmens profesinį 

kryptingumą, tinkamumą, asmenines savybes ir gebėjimus. 

 

IV. MOKINIŲ PROFESINIAM KONSULTAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ 

PANAUDOJIMAS 

 

10. Lėšos, skirtos mokinių profesinio konsultavimo veikloms, panaudojamos šioms veiklos 

formoms finansuoti: 
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10.1. veiklai, susijusiai su profesiniu konsultavimu (seminarai, paskaitos, kiti renginiai);  

10.2. mokinių kelionei į renginius (seminarus, konferencijas, karjeros muges, parodas, 

įmones ir įstaigas, supažindinant su profesijomis); 

10.3. mokymo priemonių, literatūros, mokomųjų kompiuterinių priemonių, skirtų 

profesiniam konsultavimui, įsigijimui, informacinės medžiagos gamybai; 

11. mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos taryba, profesinio konsultavimo 

veikloms gali naudoti papildomas (rėmėjų, tėvų ir kt.) lėšas; 

12. lėšos panaudojamos finansiniams metams, sudarant pagal poreikius lėšų panaudojimo 

planą, kuris aptariamas ir derinamas Mokyklos taryboje. 

 

V. VEIKLOS KOORDINAVIMAS 

 

 13. Profesinio orientavimo veiklą mokykloje planuoja ir koordinuoja karjeros  

koordinatorė, kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

 


