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KELMöS RAJONO ELVYRAVOS  PAGRINDINöS MOKYKLOS  
PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Profesinio informavimo taškas (toliau – PIT) – vieta, kurioje teikiamos profesinio 

informavimo paslaugos, turinti laisvą prieigą prie interneto, pri÷jimą prie šalies švietimo ir darbo 

rinkos duomenų bazių, sukauptą informaciją elektonin÷se laikmenose (kompaktai, diskeliai, 

vaizdajuost÷s) ir spaudiniuose. 

2. Šie mokyklos profesinio informavimo taško nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

PIT veiklos tikslą, uždavinius bei funkcijas, veiklos organizavimą, teises ir ryšius su kitomis 

institucijomis. 

3. PIT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir teis÷s aktais, 

reglamentuojančiais švietimo, profesinio orientavimo veiklą bei šiais nuostatais. 

 

II. PIT TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. PIT veiklos tikslas – teikti kokybiškas profesinio informavimo paslaugas asmenims pagal 

individualius ar visuomeninius poreikius, neišskiriant asmens amžiaus, lyties, tautyb÷s, 

gyvenamosios vietos bei socialin÷s pad÷ties.  

5. PIT uždaviniai: 

5.1. teikti informaciją apie šalies švietimo sistemą, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes; 

5.2. teikti informaciją ir patarti mokiniams rengiant individualius ugdymo planus ir juos 

derinant su tolesnio mokymosi galimyb÷mis, pad÷ti mokiniams įgyti profesin÷s karjeros 

planavimo geb÷jimų; 

5.3. teikti informaciją apie profesijas bei darbo rinką; 

5.4. teikti informaciją apie kvalifikacijas, kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo 

galimybes bei tvarką. 
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III. PIT FUNKCIJOS 

 

6. PIT kaupia duomenis apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus. 

7. Kaupia informaciją apie šalies profesin÷se ir aukštosiose mokyklose (kolegijose ir 

universitetuose) įgyjamas kvalifikacijas, mokymo ir studijų programas, mokymo ir studijų 

trukmę, konkursus, stojimo sąlygas, pri÷mimo taisykles ir pan. 

8. Kaupia statistinę informaciją apie savo veiklą (registruoja ir rūšiuoja sukauptą medžiagą, 

registruoja lankytojus, rengia veiklos planus ir ataskaitas).  

9. Organizuoja PIT paslaugų ir sukauptos metodin÷s medžiagos sklaidą. 

10. Teikia metodinę paramą mokytojams mokinių profesijos rinkimosi klausimais, 

organizuoja dalykinius pasitarimus, seminarus, konferencijas. 

11. Informuoja visuomenę svarbiais jaunimo profesinio pasirinkimo klausimais. 

 

IV. PIT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

12. PIT steigia Elvyravos pagrindin÷ mokykla savo patalpose. 

13. PIT veikla finansuojama iš steig÷jo biudžeto pagal steig÷jo nustatytą tvarką. PIT veikla 

finansuojama ir iš mokinio krepšelio l÷šų pagal mokinių profesiniam konsultavimui skirtų l÷šų 

naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-605 (Žin., 2007, Nr. 41–1551). Iki steig÷jas 

patvirtins PIT finansavimo tvarką, profesijos patar÷jui skiriamas 3 val./sav. priedas prie 

atlyginimo, ūkin÷s, organizacin÷s išlaidos finansuojamos iš mokyklos biudžeto. 

14. PIT profesinio informavimo paslaugas teikia bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, jų 

t÷vų, mokytojų, profesinių mokyklų mokinių, kolegijų ir universitetų studentų, iškritusių iš 

švietimo sistemos asmenų, jaunimo be profesinio pasirengimo, dirbančiųjų ir bedarbių, darbdavių 

grup÷ms arba individualiai pagal išankstinį užsirašymą nustatytomis PIT darbo valandomis.  

15. PIT dirba profesijos patar÷jas, išklausęs profesinio informavimo mokymo programą. 

16. Profesijos patar÷jui keliami reikalavimai: 

16.1. tur÷ti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;  

16.2. tur÷ti profesinio informavimo kompetencijų, nurodytų Profesinio informavimo 

standarte, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 13 d. 

įsakymu Nr. ISAK-362 (Žin., 2007, Nr. 32-1169); 

16.3. tur÷ti kompiuterinio raštingumo kompetencijų;  

16.4. mok÷ti mažiausiai vieną užsienio kalbą;  
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16.5. rengti ir įgyvendinti profesinio tobul÷jimo planus.  

 

V. PIT TEISöS 

 

17. PIT turi teisę prašyti reikalingos informacijos ar metodin÷s paramos iš steig÷jo, švietimo 

institucijų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar Lietuvos mokinių 

informavimo ir technin÷s kūrybos centro Karjeros planavimo skyriaus. 

18. Profesijos patar÷jas turi teisę: 

18.1. ne mažiau kaip tris dienas per metus kelti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje; 

18.2. atsisakyti vykdyti užduotis, jei jos viršija specialisto profesinę kompetenciją ar 

pažeidžia profesin÷s etikos normas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. PIT bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis. 

20. PIT bendradarbiauja su šalies įvairių lygių švietimo institucijomis (bendrojo lavinimo, 

profesin÷mis, aukštosiomis mokyklomis), bibliotekomis, kitais PIT, miesto, rajono 

pedagogin÷mis – psichologin÷mis tarnybomis, darbo biržomis, teritorin÷mis darbo rinkos 

mokymo ir konsultavimo tarnybomis, Profesinio orientavimo centrais ir kitomis įstaigomis. 

 

______________________________________ 
 

 
 
 
 
 


