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Относно: годишно отчитане на дейността на училищна комисия по професионално 

ориентиране за учебната 2020 – 2021 година 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Състав: 

Училищната комисия по професионално ориентиране е назначена със Заповед 

№24/15.09.2020 г. на директора на Основно училище „Христо Ботев“ с. 

Остров. Трима членове в състав: 

- Елена Костова, старши учител по природни науки – председател; 

- Татяна Тотова, старши учител по музика – член; 

- Сашо Стоянов, учител по математика – член. 

 

 

II. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

През учебната 2020/2021 година Училищната комисия по професионално 

ориентиране (УКПО) работи по утвърден със Заповед №76 от 7 октомври 2020 година 

на директора на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров план за дейността на 

комисията и утвърден със Заповед №24/15.09.2021 г. на директора План за дейността 

– за учебната 2020/2021 година. 

Осъществените от Училищната комисия по професионално ориентиране през 

учебната 2020/2021 година дейности, съблюдаващи плана са съответно: 
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- Изготвен и приет план за работа на комисията; 

- Актуализиране на структурата на училищния уеб-сайт – поставен банер (със 

съдействието на разработчика на сайта и по инициатива на комисията), водещ 

към Националния портал за кариерно ориентиране на МОН; 

- Популяризиран сайт за кариерно ориентиране „Професионално образование 

в област Враца“ – чрез сайта на училището (http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/92/type_id/5/id/1605/order_by/release_date

/order/DESC); 

- Популяризирани чрез сайта на училището информационни материали на 

Фондация „Заедно в час“ по отношение на кариерното ориентиране, 

разработени от професионалисти в различни области в класната стая 

(http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/92/type_id/5/id/1681/order_by/release_date

/order/DESC); 

- Публикувана на сайта на училището информация относно гимназия RBf – за 

прием на ученици след завършен 7. клас (http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/91/type_id/5/id/1567/order_by/release_date

/order/DESC); 

- Проведени тематични беседи в часа на класа в седми клас – от класния 

ръководител Е. Костова, ст. учител по ПН, относно възможностите за 

обучение за придобиване на различни професии и условията за прием в 

съответните паралелки в средни училища; 

- Реализиран контакт с Център за кариерно ориентиране – Враца (ЦКО) – от С. 

Стоянов, учител по математика и член на УКПО, относно дейности по 

кариерно ориентиране с ученици в прогимназиален етап, провеждани по 

проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“; 

- Проведено проучване „Къде и как виждам своето бъдеще и какво работя там“ 

– чрез Google формуляр и сайта на училището – в условията на обучение от 

разстояние в електронна среда (http://oy-ostrov.eu/article-archive/read-

archive/page/1/id_main/92/type_id/5/id/1872/order_by/release_date/order/DESC) 

Резултатите от проучването са публикувани в раздел „Учители“ на 

училищния сайт, за сведение на педагогическите специалисти (съобщение на 

Е. Костова, ст. учител по ПН от 31.03.2021 г.); 

- Реализиран дискусионен форум „Откъде и докъде“ с участието на бивши 

ученици, продължаващи образованието си в средни и висши учебни 

заведения или завършили такива – със съдействието и водещата роля на г-жа 

И. Асенова, обр. медиатор. Материалите са публикувани в раздел „Добри 

практики“ на училищния сайт, както и в раздел „Новини“ и раздел „Ученици“ 

– секция „Кариерно ориентиране“ (http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/92/type_id/5/id/1936/order_by/release_date

/order/DESC), а така също и на фейсбук страницата на училището 

(https://fb.watch/6i19fNk_mq/); 

-  Публикувани информационни материали на училищния сайт – в раздел 

„Ученици“, секции „Прием след VII клас“ и „Кариерно ориентиране“, 

касаещи осъществяването на ДПП (държавен план-прием) за учебната 

2020/2021 година на територията на област – Враца, а така също и видео за 

план-приема за същата учебна година на СУ „Христо Ботев“ гр. Оряхово – 
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най-близо разположеното до населеното място до с. Остров, предлагащо 

средно образование в паралелки, ориентиране към търсенето на местния 

пазар на труда, вкл. предлагащо и обучение в дуална паралелка (http://oy-

ostrov.eu/article/id_main/91/type_id/5, http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/91/type_id/5/id/1839/order_by/release_date

/order/DESC, http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/91/type_id/5/id/1907/order_by/release_date

/order/DESC, http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/91/type_id/5/id/2013/order_by/release_date

/order/DESC); 

- Организирано участие в деня на ученическото самоуправление, съвместно с 

Училищния ученически съвет; 

- Проведена в електронна среда (MS Teams) от г-жа Т. Тотова, ст. учител по 

музика, среща с родители „По пътя към успеха“ с изготвена тематична 

презентация (http://oy-ostrov.eu/news/read/page/5/id/523, http://oy-

ostrov.eu/study-content/read-study-content/science_id/55/message_key/1511); 

- Участие в ден на отворените врати в предприятие на територията на община 

Оряхово, работещо съвместно със СУ „Христо Ботев“ при реализирането на 

дуалната форма на обучение – седмокласници и председателя на училищната 

комисия по професионално ориентиране – г-жа Е. Костова, ст. учител по ПН;  

- Включване на ученици от 6. клас във форми на извънкласни дейности, 

касаещи професионално ориентиране – г-жа Т. Тотова, ст. учител по музика 

и член на УКПО; 

- Изготвен доклад до директора на училището от УКПО, както и презентация, 

за годишно отчитане на дейността за учебната 2020/2021 година – 

публикувана на сайта на училището в раздел „Добри практики“ и в раздел 

„Ученици“, секция „Кариерно ориентиране“. 

 

 

 
30.06.2021 г. 

 

 

 

С уважение,  
 

X
ЕЛЕНА КОСТОВА

Ст. учител по ПН, председател на УКПО

 Signed by: Elena Petrovna Kostova 

30.6.2021 г. 
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