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PATVIRTINTA 
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 
Direktoriaus 2018-09-05 įsakymu Nr. V-78 

 
ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS  

PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO VEIKLOS 
NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

            1. Profesinio informavimo taško (toliau PIT) nuostatai  reglamentuoja karjeros 
paslaugų teikimo progimnazijoje tvarką.  

            2. PIT veikia progimnazijos bibliotekoje. Jame kaupiama, tvarkoma ir saugoma 
informacinė metodinė medžiaga ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose pateiktos 
žinios, padedančios tikslinėms grupėms: mokiniams, mokinių tėvams ir mokytojams orientuotis 
kur, kada ir kaip gali gauti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. 

            3. Plėtodamas veiklą PIT vadovaujasi Lietuvos respublikos švietimo įstatymu, 
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, švietimo ir mokslo ministro tvirtinamais 
bendraisiais ugdymo planais, kitais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais ir šiais 
nuostatais. 

            4. Metodinę ir organizacinę paramą PIT teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija, respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, Lietuvos Respublikos darbo 
rinkos mokymo tarnyba, švietimo informacinių technologijų centras, Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos švietimo ir kultūros skyrius. 

 
II SKYRIUS 

PIT  ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS 
 

5. Naudojant PIT sukauptą medžiagą, organizuojant pokalbius, susitikimus kokybiškai 
ir šiuolaikiškai vykdyti profesinio informavimo, konsultavimo bei stebėsenos paslaugas. 

6. Atsižvelgiant į individualius asmenybės poreikius ugdyti mokinių gebėjimus, 
socialinį aktyvumą ir atsakomybę planuojant savo profesinę karjerą. 

7. Užtikrinti PIT lankytojams profesinio orientavimo sąlygas (darbo vietą, kompiuterinę 
įrangą, internetinį ryšį ir kt.), padėti rasti informaciją apie norimą profesiją, supažindinti su 
profesinio informavimo svetainėmis. 

8. Kaupti informaciją apie profesijas, bendrauti su įstaigomis ir centrais, teikiančiais 
informavimo bei konsultavimo paslaugas. 

9. Organizuoti mokiniams išvykas į Zarasų miesto ir rajono įmones įstaigas ir 
organizacijas, susitikimus su įvairių profesijų atstovais. 

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

11. Padėti mokiniams išmokti susidaryti savo karjeros planą, ugdyti jų verslumą, 
sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir nuostatų apie 
save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, 
derinimą su kitomis gyvenimo sritimis. 

12. Tobulinti kvalifikaciją PIT karjeros mokymuose. 
13. Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir pateikti gaunamus  metodinius, informacinius ir 

pažintinius leidinius apie studijų galimybes, profesijas, savęs pažinimą ir profesinio orientavimo 
renginius. 
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14. Bendradarbiauti su mokytojais ir klasių auklėtojais integruojant ugdymo karjerai 
veiklas į pamokas, klasės valandėles, neformalųjį ugdymą, progimnazijos renginius. 

15. Bendradarbiauti su įvairiomis mokymo įstaigomis bei socialiniais partneriais. 
 

III SKYRIUS 
DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 
16. PIT koordinatorius: 
16.1. turi teisę kreiptis ir gauti metodinę paramą iš už profesinį informavimą 

atsakančių ir/ar vykdančių institucijų: Švietimo ir mokslo ministerijos, Respublikinių moksleivių 
techninės kūrybos rūmų, Zarasų rajono savivaldybės administracijos, Lietuvos Respublikos 
bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo, aukštųjų mokyklų, profesinio orientavimo taškų, kitų 
profesinio informavimo veiklas vykdančių institucijų; 

16.2. turi ne mažiau kaip tris dienas per metus dalyvauti kvalifikaciniuose renginiuose; 
16.3. organizuoti tikslinių grupių informacinį aptarnavimą, sudarant galimybes gauti 

informaciją apie esamą pažintinę, metodinę ir informacinę medžiagą bei organizuojamus renginius; 
16.4. sudaryti galimybę tikslinėms grupėms naudotis PIT sukaupta informacine, 

metodine ir pažintine medžiaga; 
16.5. atsiskaityti už PIT veiklą kartą metuose progimnazijos direktoriui. 
15. PIT veikla planuojama kalendoriniams metams.  
16.  PIT koordinatorius skiriamas direktoriaus įsakymu.  
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