
 
                    PATVIRTINTA 

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos 

           direktoriaus 2019-09-20 

                          įsakymu Nr. V-128 

 

PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 

PROFESINIO ORIENTAVIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2019-2020 M.M. 
 

Pagal „Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profesinio orientavimo programos“ (patvirtintos Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. 

rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-265) bendrojo ugdymo mokykloms keliamus uždavinius ir numatomas įgyvendinimo priemones: 

 

1. Uždavinys: Sukurti lanksčią progimnazijos ugdymo karjerai orientavimo sistemą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Veiklos Įgyvendinimo 

laikas 

Laukiamas rezultatas 

 

Atsakingi Pastabos 

1. Sukurti profesinio 

orientavimo veiklų 

įgyvendinimo programas, 

vadovaujantis ŠMM 

patvirtintais dokumentais ir 

kitais LR teisės aktais  

 

 

1.1.Aptarta ir atnaujinta 2019 

– 2020 m. m. 

 

1.2.Atnaujinta ir patvirtinta 

ugdymo karjerai darbo grupės 

sudėtis. 

 

1.3. Atnaujinta profesinio 

orientavimo veiklų 

įgyvendinimo programa. 

1.4. Darbo grupėje ne mažiau 

nei 2 kartus per metus 

aptariamos ugdymo karjerai 

veiklų įgyvendinimo 

stiprybes, silpnybes, veiklų 

planas. 

 

1.5. Teikiamos individualios ir 

grupinės mokinių 

konsultacijos. 

 

 

Rugsėjis – 

spalis 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

1.1. Sudaryta ir patvirtinta mokyklos 

ugdymo karjerai programa 2019 – 

2020 m. m. 

1.2. Atnaujinta ir patvirtinta darbo 

grupės sudėtis. 

 

 

1.3. Išskirtos, aptartos ugdymo 

karjerai veiklų įgyvendinimo 

stiprybės ir silpnybės, tobulinama 

profesinio orientavimo veiklos, 

įgyvendinimo programa. 

1.4. Bus įgyvendinta bent 90 proc. 

plane numatytų profesinio 

orientavimo veiklų. 

 

 

1.5. Bus pravesta bent 20 

individualių bei bent 3 grupinės 

mokinių konsultacijos. 

 

 

V.Lapėnienė, 

V.Bakšienė, 

 

 

 

 

 

Ugdymo Karjerai 

darbo grupė 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Bakšienė 

R. Kuprytė 

 

 

 

Direktoriaus 

įsakymai 
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1.6. Konsultuojami SUP 

mokiniai ugdymo karjerai 

klausimais. 

 

1.7. Supažindinimas tėvų su 

mokinių ugdymo karjerai 

kompetencijų ugdymo 

sistema mokykloje. 

 

 

1.8. Konsultuojami mokinių 

tėvai PO klausimais.  

 

1.9. Atliekama mokinių tėvų 

apklausa apie progimnazijos 

PO veiklų tikslingumą ir 

naudingumą. 

 

1.10 Dalyvaujama  VGK 

veikloje. 

 

 

1.11. SUP mokinių kuravimas 

 

 

 

1.12. Teikiami duomenys 

UKSIS. 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

1.6. Visiems 8 klasės SUP 

mokiniams bus suteiktos 

konsultacijos karjeros klausimu.  

 

1.7. Visi mokyklos tėvai 

supažindinami su mokinių ugdymo 

karjerai kompetencijų ugdymo 

sistema mokykloje, išsiunčiant 

informaciją per TaMo. 

 

1.8. Bus suteiktos bent 3 

konsultacijos mokinių tėvams.  

 

1.9. Bent 50 proc. mokinių tėvų 

sudalyvaus apklausoje apie ugdymo 

karjerai kryptingumą ir naudingumą 

mokykloje ir bent 80 proc. jų teigs, 

kad ji naudinga 

1.10 Dalyvaujama 70 proc. VGK 

posėdžių, aptariami ugdymo karjerai 

poreikiai, lūkesčiai ir  galimybes 

SUP mokinių ugdyme. 

1.11. Vykdomas SUP mokinių 

kuravimas ir konsultavimas, siekiant 

optimalaus mokinio lūkesčių ir  

galimybių išpildymo. 

1.12. Informacija pateikiama 

mažiausiai 1 k. per metus.  

V. Bakšienė 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

2. Uždavinys: Ugdyti visuomenės sąmoningumą PO srityje, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Veiklos Įgyvendinim

o laikas 

Laukiamas rezultatas 

 

Atsakingi Pastabos 

2. Sudaryta ir 

koordinuojama lankytinų 

pažintinių ir patyriminių 

profesinių veiklinimo 

2.1. Sudaromas sąrašas lankytinų 

įmonių, organizacijų, ugdymo 

įstaigų 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

2.1.  Sudarytas sąrašas lankytinų 

įmonių, organizacijų, ugdymo 

įstaigų, kuriose galima lankytis ir 

susipažinti su įvairiomis 

V. Bakšienė 
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vizitų į miesto įmones 

bei įstaigas, mokymosi 

įstaigas bazė. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Organizuojama karjeros diena. 

 

 

 

2.3. Organizuojama ir atliekama 

karjeros dienos refleksija 

koncentrais (5,6,7,8 klasių) 

 

 

 

2.4. Dalyvaujama ugdymo karjerai 

renginiuose, festivaliuose ir 

projektuose. 

2.5. Organizuojami susitikimai su 

įdomiais žmonėmis, savanorystės 

pristatymai. 

 

2.6. Jungiamasi prie nacionalinės 

akcijos „Šok į tėvų klumpes“. 

 

2.7. Dalyvavimas su 7- 8 kl. 

mokiniais Panevėžio miesto 

ugdymo karjerai renginyje. 

 

 

 

2.8. Dalyvavimas su 3-4 kl. 

mokiniais Panevėžio miesto 

ugdymo karjerai renginyje. 

 

2.9. Lankomasi įmonėse ir 

įstaigose siekiant susipažinti su 

įvairiomis profesijomis.  

 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

Lapkritis – 

gruodis 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus pagal 

galimybes ir 

poreikį. 

 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

Kovas – 

balandis 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

Visus mokslo 

metus 

 

profesijomis. Informacija 

patalpinta mokyklos tinklapyje, 

intranete bei siunčiama Panevėžio 

miesto savivaldybei. 

 

2.2. Karjeros dienoje dalyvaus  

bent 90 proc. 5-8 kl.mokinių. 

 

 

2.3. Karjeros dienos refleksijoje 

koncentrais (5,6,7,8 klasių) 

dalyvaus bent 90 proc. 5 – 8kl. 

mokinių, 70 proc. mokinių 

atsilieps pozityviai.  

 

2.4. Mokiniai dalyvaus bent 5 

ugdymo karjerai renginiuose, 

festivaliuose ir projektuose. 

2.5. Bus suorganizuoti bent 2 

susitikimai su įdomiais žmonėmis, 

savanorystės pristatymai. 

 

2.6. Įgyvendinta veikla - 

nacionalinė akcija „Šok į tėvų 

klumpes“. 

2.7. Sudalyvauta bent 1 Panevėžio 

miesto ugdymo karjerai renginyje 

su 7- 8 kl. mokiniais. (Norintys 

mokiniai, sudarysiantys 

progimnaziją atstovaujančią 

komandą) 

2.8. Dalyvauta bent 1 Panevėžio 

miesto ugdymo karjerai renginyje 

su 3-4 kl. mokiniais. 

 

2.9. Mūsų progimnazijos mokiniai 

per mokslo metus aplankys bent 4 

įmones ar įstaigas.  

 

 

 

 

 

Ugdymo karjerai 

darbo grupė 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

 

 

Ugdymo karjerai 

darbo grupė 

 

 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

V. Bakšienė 

Klasių vadovai 
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3. Panevėžio gimnazijų, 

pristatymai, vieši 

renginiai progimnazijose 

besimokantiems 

mokiniams bei jų 

tėvams, PO 

specialistams. 

3.1.Organizuojami gimnazijų 

prisistatymo renginiai.  

 

 

 

3.2. Vykstama į gimnazijų 

organizuojamus PO renginius. 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

3.1.Suorganizuotas bus ne mažiau 

kaip vienas gimnazijos ar 

gimnazijų prisistatymo renginys 

per mokslo metus. 

 

3.2. Mokiniai nuvyks ir dalyvaus 

bent 2 gimnazijų PO renginiuose. 

 

 

Ugdymo karjerai 

darbo grupė 

 

 

 

V. Bakšienė, 8 klasių 

vadovai 

Ugdymo karjerai 

darbo grupė 

 

Kai kurie 

gimnazijų 

informaciniai 

renginiai vyksta 

pamokų metu, 

sunku suderinti. 

4.  Pažintinių vizitų 

organizavimas miesto 

aukštojo ir profesinio 

mokymo įstaigose 

mokiniams ir jų tėvams.  

4.1. Mokinių lankymasis  

Panevėžio aukštojo ir/ ar 

profesinio mokymo įstaigose. 

Visus mokslo 

metus 

 

4.1. 50 proc. 7-8 kl. progimnazijos 

mokinių apsilankys Panevėžio 

aukštojo ir/ ar profesinio mokymo 

įstaigose. 

Darbo grupė, kl. 

vadovai, dalykų 

mokytojai.  

 

5. Ugdymo karjerai 

užsiėmimai 5 – 8 kl. 

mokiniams 

5.1. Vedami ugdymo karjerai 

užsiėmimai. 

 

 

5.2. Teikiama karjeros planavimui 

bei vystymuisi (plėtojimui) 

reikalinga informacija mokiniams. 

 

 

 

 

5.3. Atliekama mokinių apklausa 

siekiant išsiaiškinti mokinių 

poreikius, susijusius su karjeros 

paslaugų teikimu. 

 

 

 

 

5.4. Ugdymas karjerai 

integruojamas įvairių dalykų 

pamokose, klasės valandėlių metu. 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

5.1. Numatoma, kad 5 – 8 kl. 

mok. bus pravesta bent jau 85 

proc. numatytų veiklų. 

 

5.2. Mokiniai bus nuolat 

informuojami per TaMo dienyną 

apie galimybes ugdyti savo 

įgūdžius dalyvaujant įvairiuose 

konkursuose, projektuose ir pan. 

 

5.3 Bus atlikta mokinių apklausa  

apie ugdymo karjerai veiklas per 

Tamo sistemą. Numatoma, kad 

apklausos metu bent 80 proc. 

mokinių, teigs, kad gauta/ įgyta 

užsiėmimų metu PO informacija 

informacija buvo naudinga. 

 

5.4. Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai per mokslo metus praves 

bent dvi integruotas su ugdymu 

karjerai pamokas ar klasės 

valandėles. 

Darbo grupė, kl. 

vadovai, dalykų 

mokytojai. 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 
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6. Gerosios patirties 

viešinimas.  

6.1. Ugdymo karjerai ir PO veiklos 

bus nuolat viešinamos mokyklos 

internetiniame puslapyje, 

mokyklos facebook’o paskyroje.  

 

 

 

 

 

6.2. Ugdymo karjerai veikla nuolat 

persiunčiama Panevėžio miesto 

savivaldybės švietimo skyriui. 

 

 

6.3. Informacijos apie PO veiklas 

siuntimas mokinių tėvams, 

mokytojams, klasių vadovams per 

Tamo dienyną. 

6.4. Naudinga informacija apie 

ugdymą karjerai skelbiama stende 

prie 62 kab. 

 

Visus mokslo 

metus 

 

6.1. Per metus bus parengta ir 

paviešinta bent 10 publikacijų 

apie karjeros ugdymą, PO.  

Apibendrinta ugdymo karjerai 

mėnesio informacija bus 

talpinama mokyklos interneto 

puslapio skiltyse“ „Naujienos“, 

„Ugdymas karjerai“, „Karjeros 

diena“. 

6.2. Ugdymo karjerai veikla 

nuolat persiunčiama Panevėžio 

miesto savivaldybės švietimo 

skyriui. Veikla atliekama 

mažiausiai 4 kartus per metus. 

6.3. Informacijos apie PO veiklas 

siuntimas mokinių tėvams, 

mokytojams, klasių vadovams per 

Tamo dienyną. 

6.4. Atnaujinama informacija apie 

ugdymą karjerai stende prie 62 

kab. kas mėnesį. 

Darbo grupė, kl. 

vadovai, dalykų 

mokytojai.  

V. Bakšienė 

 

 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

 

 

3. Uždavinys: Užtikrinti  efektyvią ir savalaikę PO specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė, veikla Veiklos Įgyvendinim

o laikas 

Laukiamas rezultatas 

 

Atsakingi Pastabos 

7. Kvalifikacijos kėlimas, 

dalyvaujant profesijos 

patarėjams 

organizuojamuose kursuose, 

seminaruose, metodinės 

grupės veikloje. 

7.1. Dalyvavimas PŠC 

organizuojamuose renginiuose, 

konsultacijose dėl ugdymo karjerai 

veiklos profesijos patarėjams. 

7.2. Dalyvavimas Panevėžio miesto 

savivaldybės parengtame bendrame 

ugdymo karjerai specialistų 

(profesijos patarėjų) renginyje. 

7.3.Dalyvavimas profesijos patarėjų 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, seminaruose. 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.-7.3. Dalyvauta bent 3 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo karjerai 

darbo grupė 
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7.4 Rekomendacijų parengimas 

numatant tobulintinas ugdymo 

karjerai programos sritis. 

 

7.5. Mokyklos ugdymo karjerai metų 

veiklos ataskaitos teikimas. 

Gegužė 

 

 

 

Gegužė-

birželis 

 

7.4 Parengtos 

rekomendacijos, įtrauktos į 

veiklos ataskaitą. 

 

7.5. Parengta ir pateikta 

ugdymo karjerai veiklos 

ataskaita. 

 

Ugdymo karjerai 

darbo grupė 

 

 

 

V. Bakšienė 

 

__________________________________ 

 


