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PATVIRTINTA   

Vilniaus Baltupių progimnazijos direktoriaus 

2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-25 

 

 

VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS 

KARJEROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – karjeros specialistas.  

2. Pareigybės grupė – III (specialistas). 

3. Pareigybės lygis – A2. 

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus Baltupių progimnazijos 

(toliau – Progimnazijos) direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą;  

5.2. būti susipažinęs su ugdymo karjerai sritį reglamentuojančiais teisės aktais; 

5.3. mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų 

taikymo galimybes atliekant savo pareigas; 

5.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų reikalavimus; 

5.5. mokėti bent vieną iš trijų kalbų (anglų, vokiečių, rusų); 

5.6. būti susipažinęs ir vadovautis su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vadovautis Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vyriausybės 

nutarimais, susijusiais su socialine apsauga, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės sprendimais ir įsakymais, 

reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, Darbo kodeksu, Progimnazijos nuostatais, darbo 

tvarkos taisyklėmis, kitais įstaigos lokaliniais dokumentais ir pareigybės aprašymu; 

5.7. išmanyti Progimnazijos darbo specifiką; 

5.8. išmanyti profesinio orientavimo specifiką; 

5.9. žinoti Progimnazijos valdymo principus, tikslus ir strategiją; 

5.10. išmanyti raštvedybos taisykles; 

5.11. mokėti dirbti kompiuteriu; 

5.12. turėti bendravimo psichologijos pagrindus; 

5.13. turėti konsultavimo pagrindus; 

5.14. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą, darbo laiką, vertinti savo veiklą, diegti 

pažangią patirtį;  

5.15. būti diplomatišku, savarankišku, sąžiningu, komunikabiliu, tiksliai orientuotis situacijose, 

vengti konfliktinių situacijų, mokėti bendrauti su kolegomis, vaikais, jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 

5.16. griežtai laikytis konfidencialumo principo. 
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III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 6. Karjeros specialisto funkcijos: 

6.1. skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų 

sąsajas su karjera; 

6.2. sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: 

žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros 

sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei 

užtikrinti karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą; ugdyti mokinių 

kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą; 

6.3. plėtoti supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilinti gebėjimą analizuoti darbo rinkos 

padėtį; 

6.4. ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu; 

6.5. skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su 

karjeros pasirinkimais; 

6.6. ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo (plėtojimo) 

klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus; 

6.7. padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus; 

6.8. teikti kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros 

konsultavimo, karjeros informavimo), profesinio veiklinimo paslaugas mokyklos mokiniams; 

6.9. vesti ugdymo karjerai kursą ar užsiėmimus; 

6.10. organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – 

pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su darbdaviais ir kitais asmenimis); 

6.11. teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir  

mokyklos bendruomenei; 

6.12. supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių 

prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais); 

6.13. įgyvendinti ugdymo karjerai programą; 

6.14. išsiaiškinti Progimnazijos bendruomenės poreikius, susijusius su karjeros paslaugų 

teikimu; 

6.15. teikti konsultacijas kitiems Progimnazijos mokytojams, specialistams ir administracijos 

atstovams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros 

paslaugų teikimą mokiniams; 

6.16 vykdyti ir kitas su karjeros paslaugomis Progimnazijoje susijusias funkcijas, jeigu tai yra 

reikalinga sklandžiam karjeros paslaugų sistemos funkcionavimui. 

6.17. bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiklas kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui; 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

7.  Šias pareigas einantis darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

7.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

7.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, mokyklos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 
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7.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės vadovą apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

7.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: 

policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba 

gavęs apie jas informacijos: 

8.1. esant galimybei, išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

8.2. įvertina grėsmę mokiniui ir, esant poreikiui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių ar institucijas (policiją); 

8.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių 

ir kitus galimai svarbius faktus; 

8.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą apie patyčias kibernetinėje 

erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

8.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

 

 

________________________ 

 

 

Susipažinau, supratau ir įsipareigoju vykdyti:  

 

___________________________________ 

( parašas, data) 

____________________________________________ 

(vardas, pavardė)                                                                                     

http://www.draugiskasinternetas.lt/

