
 

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

2022 metų  UKP planas 

 

 

  Tikslas : Siekti kokybiško ir veiksmingo karjeros kompetencijų taikymo modelį kiekvienam mokiniui ,siekiant individualios pažangos.    

  
 

Uždaviniai: : Informuoti mokinius ir tėvus (pagal galimybes) apie karjeros kelio pasirinkimą, įgyjant naujas ir ugdant turimas  karjeros 

                        kompetencijas.        

                       Suteikti žinių apie kintantį darbo pasaulį. 

                           

Veikla su klasės vadovais ir mokiniais 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos kryptys Tikslai ir uždaviniai: 

kompetencijos 

 

Laikas Atsakingas Sklaida Pastabos 

 

1 

UKP plano rašymas 

 2022 metams 

Taikyti ir tobulinti 

bendrąsias kompetencijas. 

Sausio 

mėn. 

UKP koordinatorė 

D.Žilevičienė 

koordinacinės 

grupės nariai 

Plano 

patalpinimas 

mokyklos veiklos 

plane 2022 m. 

 

    

  

 2. 

Karjeros ugdymo 

kompetencijų integravimas 

į klasės vadovų veiklą. 

 

Suteikti žinių apie kintantį 

darbo pasaulį. 

Vasario –

birželio 

mėn. 

UKP koordinatorė 

D.Žilevičienė 

1-10 klasių 

vadovai 

 

Informacijos 

rinkimas 

 

 

 

 

3. 

 

Teminės klasių valandėlės 

„Mokymasis visą 

gyvenimą“ 

 

Rasti ir efektyviai naudoti 

karjeros informaciją. 

 

 

Metų eigoje 

 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Klasių vadovės 

Klasių valandėlių 

vedimo planas 

patalpintas 

mokyklos UKP 

internrtiniame 

puslapyje 

 

5-10 klasėms 

 

4. 

 

„Mokymo įstaigų tinklas“ 

Rasti ir efektyviai naudoti 

karjeros informaciją. 

 

Kovo  

mėn. 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Klasės vadovė 

 10   klasės mokiniai 

 

 

 

Ekskursijos į miesto, 

 

Pažinti karjerai svarbias 

 

Metų eigoje 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

informacija UKP 

mokyklos 

 

1-4 klasių mokiniai  



5. rajono, šalies įmones, 

įstaigas 

 

asmenybės charakteristikas 1-4 klasių vadovai  

 

internetiniame psl. 

mokyklos 

laikraštyje 

 

6. 

Ekskursijos į miesto 

įmones, įstaigas, darbo 

biržą. 

 

Pažinti kintantį darbo 

pasaulį. 

 

Metų eigoje 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Klasių vadovai 

 

informacija UKP 

mokyklos 

internetiniame psl. 

mokyklos 

laikraštyje 

 

5-10 klasių mokiniai 

 

7. 

Pažintinė ekskursija į 

Joniškio  ŽŪM 

Rasti ir efektyviai naudoti 

karjeros informaciją. 

 

Balandžio 

mėn. 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Klasės vadovė 

 10-ų klasių mokiniai 

  

8. 

Pirmoji pažintis su 

karjeros ugdymo(si) 

galimybėmis mokykloje. 

Rasti ir efektyviai naudoti 

karjeros informaciją. 

 

Lapkričio 

mėn. 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

 5-ų klasių 

mokiniams 

 

9. 

Ekskursija į Šiaulių 

regiono Joniškio skyriaus 

darbo biržą. 

Jaunimo situacija darbo 

rinkoje, profesinis ir 

karjeros planavimas 

Lapkričio 

mėn. 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

9-10 klasių mokiniai 

 

10. 

 

Susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais 

 

Įvairiapusis karjeros 

kompetencijų ugdymas 

 

Metų eigoje 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Koordinacinės 

grupės nariai 

Klasių vadovai 

informacija UKP 

mokyklos 

internetiniame psl. 

mokyklos 

laikraštyje 

1-10 klasių mokiniai 

 

II. Bendradarbiavimas su dalykų mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais 

 
 

11. 

 

UKP plano rašymas 

 2022 metams 

 

Taikyti ir tobulinti 

bendrąsias kompetencijas. 

 

Sausio 

mėn. 

UKP koordinatorė 

D.Žilevičienė 

Koordinacinės 

grupės nariai 

Plano 

patalpinimas 

mokyklos veiklos 

plane 2022 m. 

 

 

12. 

Mokymosi stilių anketų 

pildymas   

Savęs pažinimo 

kompetencijos ugdymas 

Rugsėjo 

mėn. 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Klasių vadovai 

 

Anketų duomenų 

panaudojimas, 

rašant dalyko 

planus 

 

 

 



 

 

13. 

 

Netradicinės pamokos 

integruojant UKP  

 

Pažinti mokymosi visą 

gyvenimą galimybes. 

 

Metų eigoje 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Klasių vadovai 

UKP 

koordinacinės 

grupės nariai 

 

 

informacija UKP 

mokyklos 

internetiniame psl. 

 

 

 

14. 

 

Pranešimas metodinių 

būrelių pirmininkų 

pasitarime 

 

Informacijos pateikimas 

apie karjeros ugdymo 

integravimą į dalykų 

ilgalaikius planus 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Koordinacinės 

grupės nariai 

Informacija 

dalykų 

mokytojams apie 

UK integravimo į 

mokomuosius 

dalykus formas, 

galimybes 

 

 

 

15. 

 

2020-2021 mokslo metų 

tolimesnė dešimtokų veikla 

 

 

Duomenys apie tolimesnės 

karjeros pasirinkimą  

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L. Valiukienė 

 

 Lentelės 

sudarymas ir 

patalpinimas 

internetiniame 

puslapyje, el. 

dienyne 

 

 

16. 

 

Netradicinės pamokos- 

susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais 

 

Įvairiapusis karjeros 

kompetencijų ugdymas 

 

Metų eigoje 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Koordinacinės 

grupės nariai, 

dalykų mokytojai 

 

informacija UKP 

mokyklos 

internetiniame psl. 

mokyklos 

laikraštyje 

 

1-10 klasių mokiniai 

 

III. Bendradarbiavimas su tėvais 

 
 

17. 

Ekskursijos į miesto, 

rajono, šalies įmones, 

įstaigas, kuriose dirba 

klasių mokinių tėvai. 

 

 

Pažinti karjerai svarbias 

asmenybės charakteristikas 

 

Metų eigoje 

 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

1-4 klasių vadovai  

 

informacija UKP 

mokyklos 

internetiniame psl. 

mokyklos 

laikraštyje 

 

 

 

1-4 klasių mokiniai  



 

18. 

 

Susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais, 

mokinių tėvais. 

 

Įvairiapusis karjeros 

kompetencijų ugdymas 

 

 

Metų eigoje 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Koordinacinės 

grupės nariai 

Klasių vadovai 

 

 

1-10 klasių 

mokiniai 

 

 

 

Kita veikla 
19. Mokyklos internetinio UKP 

puslapio pildymas 

Informacijos pateikimas 

Apie UKP veiklą 

mokykloje 

Metų eigoje UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

R. Norkus 

Informacija 

internrtiniame 

UKP puslapyje 

 

 

20. 

Dalyvavimas 

respublikiniuose, 

regioniniuose ir 

rajoniniuose konkursuose, 

konferencijose, akcijose 

Įvairiapusis karjeros 

kompetencijų ugdymas 

Metų eigoje UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Koordinacinės 

grupės nariai 

1-10 klasių 

mokiniai, 

Klasių vadovai 

Lentelės “ UKP 

veikla neįtraukta į 

metinį planą“ 

pildymas 

 

21. 

Duomenų pildymas 

UKSMIS sistemoje 

Pateikti duomenis Sausio ir 

lapkričio 

mėn. 

 

UKP koordinatorė 

D. Žilevičienė 

Duomenų 

pateikimas 

 

 


