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VEIKLOS PLANAS GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 

2021-2022 M.M. 

 

Eil.

Nr 

Priemonė Laikas Atsakingas Siektinas rezultatas 

1. Ugdymo karjerai plano 

parengimas. 

09 mėn. Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Numatoma veikla tenkinanti mokinių 
poreikius ir laikmečio aktualijas. 

2. Situacijos analizė (poreikių 

tyrimai) 

09 mėn.  Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Analizuojama situacija, numatoma 

veikla, atitinkanti gimnazijos 

mokinių poreikius. 

3. Aktualios informacijos 

pateikimas stende. 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Naujausios informacijos sklaida. 

Abiturientų tolimesnis kelias. 

4. Supažindinimas su 

informavimo, konsultavimo 

sistemomis AIKOS, 

MUKIS, SKVC, LAMA 

BPO 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Skatinti mokinius naudotis  

informavimo sistemomis, priimti 

informaciją. 

5. Virtualūs susitikimai  su 

įvairių profesinių ir 

aukštųjų mokyklų atstovais, 

socialiniais partneriais. 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Gaunama informacija apie priėmimą, 

studijas ir profesijas. 

6. Dalyvavimas Atvirų durų 

dienose 

profesinėse ir aukštosiose 

mokyklose  

Visus 

metus 

Klasių vadovai, 

Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Susipažįstama su priėmimo į 

mokyklas sąlygomis bei studijų 

programomis. 

7. Individualios karjeros 

planavimo konsultacijos 

moksleiviams. 

 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Moksleiviai išskiria savo prioritetus, 

mokosi  būdų savo  tikslams pasiekti, 

geba ieškoti reikalingos informacijos. 

8. MBTI asmenybės, poreikių, 

galimybių  testas  I g –IV g 

kl. mokiniams. 

I-as 

pusmetis 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Gauti testų rezultatai padės 

išsiaiškinti, kokios profesijos 

geriausia tinka įvairiems asmenybės 

tipams. 

9. Vaizdo pamokos apie 

profesijas III g, IV g kl. 

mokiniai 

Visus 

metus 

koordinatorė L. 

Kniukštienė, 

klasių vadovai 

Skatinamas domėjimasis 

profesijomis, skirtingų profesijų 

darbo specifika.  

10. Gimnazijos bendruomenės 

informavimas apie ugdymo 

karjerai veiklą, aktualios 

informacijos sklaida. 

Visus 

metus 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Klasių vadovams, mokytojams  teikti 

aktualią informaciją. 

11. UK užsiėmimas. 

Supažindinimas su LAMA 

BPO informavimo sistema. 

IVg kl. mokiniai 

II-as 

pusmetis 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Gaunama informacija apie 

informavimo sistemą, bendrojo 

priėmimo dokumentus, reikalavimus 

ir prašymų studijuoti pildymą. 

 Klasės valandėlė II g klasės 

mokiniams dėl ugdymo 

plano 

II-as 

pusmetis 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Išsigryninti, kurios iš profesijų 

grupių domina mokinį bei geriausiai 

atitinka jo gebėjimus. 

12 Klasės valandėlės, 

suderinus su klasių 

vadovais 

Per mokslo 

metus 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Įgytas žinias pritaikyti savo karjeros 

kelyje. 

13. Informacija tėvams Per mokslo 

metus 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Teikti informaciją tėvams ir 

mokiniams, kad visos mokymo 

įstaigos yra tinkami pasirinkimai jų 

vaikui – svarbu kokybiškas 

išsilavinimas. 



14. Susitikimas su konsultante 

Užimtumo tarnybos 

Jaunimo darbo centras 

Spalio mėn. JDC specialistė 

A. Riebždaitė,  

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

 Kaip gyvenime ieškoti savo 

paskirties ir veiklos, kaip atpažinti 

savo talentus ir gabumus, kurie gali 

atnešti laimę. 

15. Visuotinė atvirų durų 

diena tėvų darbovietėse 

„ŠOK į tėvų klumpes“ 

Birželio 

mėn. 

koordinatorė L. 

Kniukštienė, 

klasių vadovai 

Susipažinti su savo tėvų, globėjų, 

artimųjų profesine veikla. 

16. Duomenų apie profesinį 

informavimą gimnazijoje 

pateikimas UKSIS 

sistemoje 

Gruodžio 

mėn. 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Pateikiama informacija apie 

vykdomą ugdymo karjerai veiklą. 

17. Karjeros diena Gruodžio 

mėn. 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

 

18. Dalyvavimas mokymuose, 

seminaruose, 

susirinkimuose  

Per mokslo 

metus 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Tobulini savo kompetencijas 

 

Karjeros koordinatorė                                     Laima Kniukštienė 

 

 

 

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/atviru_duru_diena.html
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