"АЛЕКОКОНСТАНТИНОВ"
Oсновно училище

Утвърдил :
КрасимирАнгелов
Директор

ПЛАН
за
дейността на комисията
за професионално ориентиране на учениците
през учебната 2017/2018 година

Председател: Здравка Петрова
Членове:

1. Галина Минева - класен ръководител на 7 а клас
2. Людмила Калофоридова - класен ръководител на 7 б клас
3. Роза Зафирова – класен ръководител на 7 в клас

ЦЕЛ: Подпомагане на индивидуалния образователен и професионален избор на
учениците и подготовката им за професионална реализация в съответствие с
възможностите на образователната система и пазара на труда.
ЗАДАЧИ:
1. Осигуряване на специализирана информация на учениците за възможностите на
средното и висшето образование за подпомагане на професионалното им
ориентиране.
2. Развиване на умения за самостоятелно вземане на решения от учениците за
техния училищен и професионален избор.
3. Прилагане на
стимулиращи тяхната активност съвременни подходи и
техники за работа с учениците.

№

Дейности

срок

отговорник

1.
Участие в проект „ Система за кариерно ноември 2017 г.
ориентиране в училищното образование”

З. Петрова
Г. Минева

2.
Провеждане на занятия в ЧК на теми , по
план
на класни
свързани с професионалното ориентирате на класния
ръководители
учениците 5 – 7 клас
ръководител
5 – 7 клас
3.
Провеждане на анкетно проучване сред Март 20178г.
учениците от 7 клас на техните интереси и
способности

З. Петрова

З. Петрова

4.
Обработка на тестовете и изготвяне на Април 2017 г.
препоръки за всички седмокласници
5.
Изготвяне на списък на хронично болните Март 2017 г.
ученици от 7 клас, картотекиране и
насочването им към подходящи средни
училища.

Медицинска
сестра

6.
Запознаване на учениците от 7 клас в ЧК с по
план
на класни
възможностите за избор на учебно заведение класните
ръководители
и кандидатстване
ръководители
7.
Осигуряване на информационни материали Април 2017 г.
от Панаира на образованието и изготвяне на

З. Петрова

табла.
8.
Консултиране на учениците при избора на постоянен
професионален и образователен път на
развитие след завършване на 7 клас.

З. Петрова

