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KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS MOKYKLOS 

Karjeros centro (KC‘O) NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Kauno šv. Pranciškaus mokyklos karjeros centro (toliau – KC) 

tvarką. 

     2. KC yra Kauno šv. Pranciškaus  mokyklos padalinys, kuriame kaupiama, tvarkoma ir 

saugoma informacinė metodinė medţiaga ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose 

pateikiamos  ţinios, padedančios tikslinėms grupėms (pradinių klasių mokiniams, vyresniųjų klasių 

mokiniams, mokinių tėvams, mokytojams) orientuotis kur, kada ir kaip gali gauti ugdymo karjerai, 

profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Mokykla organizuoja ir uţtikrina mokykloje mokinių 

ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir profesinį konsultavimą bei stebėseną. 

 3. Plėtodamas savo veiklą KC vadovaujasi šia metodika: Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu (Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo 

įstatymu (Ţin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627), Lietuvos Respublikos uţimtumo rėmimo 

įstatymu (Ţin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) , švietimo ir mokslo ministro tvirtinamais 

bendraisiais ugdymo planais, kitais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais ir šiais principais:  

3.1. prieinamumo. Profesinio orientavimo paslaugos teikiamos visiems asmenims, uţtikrinant 

lygias galimybes, įvertinant poreikius ir siekiant išvengti administracinių, finansinių ar kitokių kliūčių; 

3.2. nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės uţ karjeros sprendimus. 

Profesinio orientavimo vykdytojai padeda asmeniui pasirinkti ir įgyvendinti geriausias jo karjeros 

vystymo galimybes ir negali proteguoti savo ar kitų institucijų interesų. Kiekvienas asmuo 

savarankiškai apsisprendţia dėl asmeninės karjeros perspektyvų, priima su mokymusi ir darbu 

susijusius sprendimus. Turėdamas laisvę rinktis, asmuo taip pat prisiima atsakomybę uţ savo 

pasirinkimus; 

3.3. individualizavimo. Profesinis orientavimas vykdomas atsiţvelgiant į individualius 

asmenų poreikius;  

3.4. paslaugų kokybės. Profesinio orientavimo vykdytojai atsakingi uţ aukštą jų teikiamų 

ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugų kokybę ir profesinio 

elgesio etikos laikymąsi.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1480
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=45299
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295408
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279173
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=349316
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4. Metodinę ir organizacinę paramą KC‘ui teikia Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno 

miesto švietimo ir ugdymo skyrius, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, Lietuvos 

darbo rinkos mokymo tarnyba, Švietimo informacinių technologijų centras.   

 

II. TIKSLAS 

 

               6. Naudojant KC  sukauptą medţiagą, organizuojant seminarus, pokalbius, susitikimus 

organizuoti  ir  uţtikrinti mokinių  ugdymą karjerai, profesinį  informavimą  ir  profesinį  konsultavimą bei 

stebėseną. 

III. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

7. Uţtikrinti KC  lankytojams profesinio informavimo sąlygas (darbo vietą, kompiuterinę 

įrangą, internetinį ryšį ir kt.), padėti rasti informaciją apie norimą profesiją, supaţindinti su AIKOS ir 

kitomis profesinio informavimo svetainėmis.   

9. Organizuoti susitikimus su kitomis ugdymo institucijomis, įvairių specialybių atstovais. 

10. Kaupti informaciją apie įvairias profesijas, bendradarbiauti su įstaigomis bei centrais, 

teikiančiais informavimo konsultavimo paslaugas. 

11. Atlikti tyrimus, parodančius, kaip mokiniai renkasi profesijas, kokie jų poreikiai ir 

gebėjimai. 

12. Padėti mokiniams išmokti susidaryti savo karjeros planą, ugdyti mokinių verslumą, 

sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (ţinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, 

mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, 

derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą); 

13. Dalyvauti karjeros mokymuose KC konsultantams tobulinant kvalifikaciją (pavaduotojui, 

karjeros koordinatoriui, socialiniam pedagogui, psichologui). 

14. Nuolat atnaujinti mokyklos interneto svetainės KC  skiltį. 

15. Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir pateikti tikslinėms grupėms Lietuvoje ir uţsienyje 

leidţiamus metodinius, informacinius ir paţintinius leidinius apie studijų galimybes, profesijas, savęs 

paţinimą, vykstančius konkursus ir profesinio orientavimo renginius. 

16. Dalyvauti įvairiuose projektuose. 

17. Informuoti mokinius, tėvus, mokytojus apie naujausius teisinius aktus susijusius su 

karjeros planavimu, profesijas, įvairias mokymo įstaigas, studijų ir mokymosi programas, įsidarbinimo 

galimybes Lietuvoje bei uţsienyje. 

18. Aktyviai bendradarbiauti su įvairiomis mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais ir t.t.  

http://www.aikos.smm.lt/
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               19. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai paţinti 

įvairias uţimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis 

profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos 

stebėjimas bei praktinė veikla įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos 

patirties aptarimas, kita veikla;  

     20. Sudaryti sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo 

galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – paţintinius vizitus, renginius, 

ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis): 

   

IV. KC DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

21. KC  veikla planuojama kalendoriniams metams. KC‘o koordinatorius uţ savo veiklą 

atsiskaito projekto organizatoriams (2 metai). 

22. KC  darbo laikas darbo dienomis pagal atskirą grafiką.  

23. KC konsultantai: 

 Kuruojanti direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

 Karjeros koordinatorius; 

 Psichologė; 

 Socialinis pedagogas; 

 Logopedas. 

 

V. KC FINANSAVIMAS IR VALDYMAS 

 

                25. Lėšų mokinių profesiniam orientavimui mokyklose skiriama iš mokinio krepšelio lėšų ir 

kitų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų lėšų, rėmėjų ir kitų teisėtų lėšų;  

26. KC vadovaujasi Mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo tvarka. 

27. KC koordinatorius skiriamas mokyklos direktoriaus įsakymu.  

 

VI. KC KOORDINATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

28. KC koordinatoriaus teisės: 

28.1. reikalauti iš steigėjo sudaryti normalias darbo sąlygas KC funkcijoms ir uţdaviniams 

vykdyti (tinkamos patalpos, apšvietimas, apšildymas, kompiuterinės įrangos prieţiūra ir pan.); 
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28.2. kreiptis ir gauti metodinę paramą iš uţ profesinį informavimą atsakančių ir /ar 

vykdančių institucijų:  Švietimo ir mokslo ministerijos, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos 

rūmų, miestų ir rajonų savivaldybių administracijų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų, 

profesinio informavimo taškų, kitų profesinio informavimo veiklas vykdančių institucijų; 

28.3. dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų metodinėje veikloje. 

29. KC koordinatoriaus pareigos: 

29.1. organizuoti mokytojų informacinį aptarnavimą, sudarant galimybes tikslinėms grupėms 

gauti informaciją apie esamą paţintinę, metodinę ir informacinę medţiagą bei organizuojamus 

renginius; 

29.2. sudaryti galimybę tikslinėms grupėms naudotis KC sukaupta informacine, metodine ir 

paţintine medţiaga; 

29.3. atsiskaityti uţ KC veiklą kartą metuose mokyklos direktoriui. 

 

VII. KC PATALPOS IR ĮRANGA 

 

30. KC privalo turėti higieninius reikalavimus atitinkančias patalpas metodinei medţiagai 

saugoti, taip pat kompiuterinę įrangą, reikalingą KC uţdaviniams atlikti. 

31. KC gali būti iškeldinamas tik į geresnes patalpas, negu buvusios, tinkamas KC veiklai 

organizuoti. 

___________________________ 


