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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”- гр. РАКОВСКИ 
 4150, гр.Раковски, ул. “Петър Богдан” № 48, 0884010340 – Директор;  

0884870308, 0885721440 – Зам.-директори УД; 0884768588 – Зам.-директор АСД и гл. счетоводител,  

тел. 03151/2108; e-mail: oubotev@oubotev.bg 

   
 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: . . . . . . . . . . 

Мария Домовчийска 

Директор 

на ОУ „Христо Ботев” 

гр. Раковски 

       

   

   

   

   

ПЛАН 

 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ 

ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ 
 

 

ЗА  УЧЕБНАТА  2020/ 2021 ГОДИНА 
 

 

Настоящият план е приет на Заседание на ПС с Протокол № 11/ 11.09.2020 г. 

гр. Раковски 

2020г. 
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 ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ: 
   

• Проучва интересите и възможностите на учениците относно избор на подходяща за тях 
професия. 

• Запознава учениците с характеристиките на професиите.  

• Подпомага правилния професионален избор на учениците и подготовката им за 
реализация в съответствие с възможностите на образователната система и пазара на 
труда. 

• Информира родителите за възможностите и условията за продължаване на 
образованието в различни видове и степени училища 

 
 ЗАДАЧИ: 

 

• Осигурява специализирана информация на учениците за възможностите на средното 
образование. 

• Консултира по въпроси за избор на професия, препоръчва подходящи за ученика 
извънкласни и извънучилищни дейности. 

• Подпомага развиването на умения за самостоятелно вземане на решения от 
учениците за техния училищен и професионален избор. 

 
 

                 КАЛЕНДАРЕН ПЛАН                                      
 

  
ДЕЙНОСТИ 

 

 
СРОК 

 
ИЗПЪЛНЯВА 

 
КОНТРОЛ 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 
МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 

 

1  Приемане на план и избиране 
на състав на комисията по 
професионално ориентиране 
за учебната 2020/ 2021 г. 

09.2020г.  Членове на  
Комисията 

ЗДУД  

2 Запознаване на учениците в 
учебно-възпитателния процес 
с основните характеристики на 
професиите. 

09.2020 г. Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители, 

ЗДУД  

  
                                                                  МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 
 

1 Запознаване на учениците с 
икономическите и социалните 
проблеми на община Раковски  

10.2020г. Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 

ЗДУД  

2 Видове професии- дискусия с 
учениците 

Постоянен Педагогически 
съветник 

ЗДУД  

  
                                                                  МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 
 

1 Изготвяне на кът по 
професионално ориентиране в 
училище. 

09.11-20.11 
2020г. 

Педагогически 
съветник 

ЗДУД  

2 Обсъждане и изготвяне на 
анкета за училищното и 

16.11-27.11 
2020г. 

Педагогически 
съветник 

ЗДУД  
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професионалното 
диагностициране и 
ориентиране на учениците от 
7 клас.  

Класни 
ръководители 

  
                                                                      МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 
 

  1 Оказване на съдействие на 
учениците от VІІ клас относно 
избор на учебно заведение, в 
което да продължат 
образованието си. 

Постоянен Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 

ЗДУД  

  2 

Коя професия е подходяща за 
мен?-беседи и насоки  

Постоянен Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 

ЗДУД   

  
                                                                     МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

 
   1 Консултиране на ученици и 

родители относно учебни 
заведения, в които могат да 
продължат образованието си. 

постоянен Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 

ЗДУД  

   2 Дисусия с учениците относно 
видовете професии и 
подпомагане на избора им. 

постоянен Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 

ЗДУД  

  
                                                                   МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
 

  1 Проучване на професионал -
ните интереси на учениците от 
7 клас чрез анонимна анкета. 

02.2021г. Педагогически 
съветник 

ЗДУД  

  2 Анализ и обсъждане на 
резултатите от проведената 
анкета за училищно и 
професионално ориентиране 
на учениците от 7 клас. 

02.2021г. Педагогически 
съветник 
Класни 
ръководители 

ЗДУД  

  
                                                                      МЕСЕЦ МАРТ 
 

1 Осигуряване на специализира 
на информация –информаци- 
онни материали на учениците 
и техните родители за въз- 
можностите на средното 
образование и по проблемите 
на професионалното 
ориентиране. 

03.2021г Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 
 

Директор  

2 Консултиране на ученици и 
родители относно избора на 
училище за продължаване на 
средното образование. 

Постоянен Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 
 

Директор  

  
                                                                     МЕСЕЦ АПРИЛ 
 

1 Провеждане на родителска 04.2021г Членове на  Директор  
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среща във връзка с външното 
оценяване на учениците и 
професионалното им 
ориентиране. 

Комисията, 
Класни 
ръководители 
 

2 Осигуряване на учениците 
брошури и справочник за 
училищата в региона. 

04.2021г Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 

Директор  

3 Консултиране на ученици и 
родители относно избора на 
училище за продължаване на 
средното образование. 

04.2021г Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 
Образователен 
медиатор 

Директор  

  
                                                                         МЕСЕЦ МАЙ 
 

1 Оказване на съдействиеза 
провеждане на срещи с 
учители от СОУ и ПГ от 
региона, в които учениците 
могат да продължат средното 
си образование. 

05.2021г Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 
Образователен 
медиатор 

Директор  

2 Подпомагане на ученици и 
родители относно избора на 
училище за продължаване на 
средното образование. 
Запознаване с наредба №11 
на МОН 

Постоянен Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 

Директор  

  
                                                                       МЕСЕЦ ЮНИ-ЮЛИ 
 

1 Отчет на резултатите от 
работата на комисията през 
учебната година. 

06.2021г-
07.2021г 

Членове на  
Комисията 

Директор  

2 Обсъждане на предложения 
за подобряване дейността на 
комисията. 

постоянен Членове на  
Комисията, 
Педагози 

Директор  

3 Обсъждане на план за работа 
на комисията по професионал 
но ориентиране за 2021/2022г. 
учебна година.  

Юли 2021г Членове на  
Комисията, 
Класни 
ръководители 

Директор  

 
ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА: 

 
 

          м.септември 2020 г. 
 
                Приемане на план и избиране на състав на комисията по професионално ориентиране за 
учебната 2020 /2022 г. 
 
        м.ноември 2020г. 
 
                 Обсъждане и изготвяне на анкета за училищното и професионалното диагностициране и 
ориентиране на учениците от 7 клас.  
                  Библиотеката в помощ на професионалното ориентиране. 



6 

 

                  Работата на медицинското лице, обслужващо училището по проблемите на 
професионалното ориентиране на учениците с хронични заболявания. Предложение за оформяне на 
списък на хронично болните ученици от всички класове. 
 
        м.февруари 2021г. 
 
                 Обсъждане на резултатите от проведената анкета за училищно и професионално 
ориентиране на учениците от 7 клас. 
                  Изготвяте и обсъждане на списъка на хронично болните деца от 7 клас        
 
        м.май 2021 г. 
 
                  Отчет на резултатите от работата на комисията през учебната година. 
                  Приемане на предложения за подобряване дейността на комисията за следващата учебна 
година. 
                  Обсъждане на план за работа на комисията по професионално ориентиране през 
следващата учебна година.  
 

 
          Състав на Комисията за учебна 2020/2021 г.: 

 
Председател- Елена Гаджева- педагогически съветник 
Членове: 1. Петър Кривчев- учител 
                  2. Милена Лесова- учител 
                  3. Иванка Комитова-учител 
                  4. Мария Антонова- учител 
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