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ДОКЛАД 
от 

инж. Елена Петровна Костова 

Старши учител по природни науки, председател на Училищната комисия по 

професионално ориентиране  към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров 

 
Относно: годишно отчитане на дейността на училищна комисия по професионално 

ориентиране за учебната 2021 – 2022 година 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Състав: 

Училищната комисия по професионално ориентиране е назначена със Заповед 

№11/15.09.2021 г. на директора на Основно училище „Христо Ботев“ с. 

Остров. Трима членове в състав: 

- инж. 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 2021/2022 година Училищната комисия по професионално 

ориентиране (УКПО) работи по утвърден със Заповед №11 от 15 септември 2021 

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

на комисията и утвърден със Заповед №10/15.09.2021 г. на директора План за 

дейността – за учебната 2021/2022 година. 

Осъществените от Училищната комисия по професионално ориентиране през 

учебната 2021/2022 година дейности, съблюдаващи плана са съответно: 

- Изготвен и приет план за работа на комисията; 
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- Проведени тематични беседи в часа на класа в седми клас – от класния 

ръководител Т. Тотова, ст. учител по музика, 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“. Създаден екип в MS 

Teams за съвместни дейности с ЦКО. Получени и предоставени на учениците 

материали за кариерно ориентиране за 6. и 7. клас; 

- Проведено проучване „Моето бъдеще в което работя като дипломиран 

специалист“ – чрез Google формуляр и сайта на училището – раздел 

„Ученици“, секция „Кариерно ориентиране“ (http://oy-ostrov.eu/article-

archive/read-

archive/page/1/id_main/92/type_id/5/id/2599/order_by/release_date/order/DESC)  

Резултатите от проучването са публикувани в раздел „Учители“ на 

училищния сайт, за сведение на педагогическите специалисти (съобщение на 

инж. Е. Костова, ст. учител по ПН от 03.05.2022 г.); 

-  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 

2022/2023 година на територията на област – Враца, (http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/92/type_id/5/id/2613/order_by/release_date

/order/DESC, http://oy-ostrov.eu/article/id_main/91/type_id/5);  

- Организирано участие в деня на ученическото самоуправление, съвместно с 

Училищния ученически съвет (http://oy-ostrov.eu/school-council/read/id/77); 

- Проведена среща с родители на седмокласниците – от г-жа Т. Тотова, ст. 

учител по музика, във връзка с продължаването на обучението на учениците, 

след завършване на основно образование; 

- 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 техния класен ръководител 

– г-жа Т. Тотова;  

- Организирани три тематични мероприятия – срещи с местни лица, 

реализирали собствен бизнес, съобразно условията на средата, с цел 

запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите  и 

ресурсите за осигуряване на доход и развитие на населеното място в 

микроикономически план, съответно с гост-лектори 

✓ На 28.11.2021 г. – в електронна среда, чрез MS Teams – г-жа Петя 

Стойчева, занимаваща се с пчеларство, така също и майка на 

първокласник от училището (http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/92/type_id/5/id/2362/order_by/release

_date/order/DESC) – отговорник – С. Стоянов, учител по математика; 

✓ На 28.02.2022 г. – също в електронна среда, посредством Viber – г-жа 

Петя Иванова, пчелар и председател на Националното сдружение на 

жените пчелари в Република България (http://oy-
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ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/92/type_id/5/id/2525/order_by/release

_date/order/DESC) – отговорник – Т. Тотова; 

✓ На 11.04.2022 г. – в присъствен формат – г-жа Марина Луканова, един от 

първите търговци в населеното място, с дългогодишен успешен бизнес 

(http://oy-

ostrov.eu/article/read/page/1/id_main/92/type_id/5/id/2667/order_by/release

_date/order/DESC) – отговорник – инж. Е. Костова, старши учител по ПН;   

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

за годишно отчитане на дейността за учебната 2021/2022 година – 

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

„Ученици“, секция „Кариерно ориентиране“. 

 

 

 
01.07.2022 г. 

 

 

 

 

С уважение,  

 

инж. ЕЛЕНА КОСТОВА 

Старши учител по природни науки 
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