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ПЛАН 

 на Средно училище „Васил Кънчов” град Враца 

 за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище 

 за м. ноември и м. декември 2016година 

 
№ Дейности Срок Форма за провеждане 

на дейността 

Конкретни резултати  Доказателствени 

документи 

1. Запознаване на учителите 

на педагогически съвет с 

План за дейностите на 

училището за изпълнение 

на Програмата за 

кариерно ориентиране на 

учениците на ниво 

училище за учебната 

2016/ 2017 уч. година 

07.11.2016г. Педагогически съвет Мотивиране на всички 

педагогически специалисти 

от училището за съдействие 

и подкрепа при 

апробирането на програмата 

Протокол от проведен 

педагогически съвет 

2.  Актуализиране от 

класните ръководители на 

тематичните планове за 

провеждане на час на 

класа 

11.11.2016г. индивидуална работа Включване на темите за 

обхванатите класове от 

ПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНО 

ОРИЕНТИРАНЕ  

на учениците от СУ „Васил 

Кънчов“, гр.Враца  през 

учебната 2016/2017 година 

План за провеждане 

на часа на класния 

ръководител  

3. Запознаване на 

родителите на родителска 

среща с Програмата и 

дейностите за 

реализирането й за всеки 

клас и за училището, 

09.11.2016г.  

17.30 ч. 

Родителска среща Мотивиране на родителите и 

учениците за участие в 

Проекта  

Заявление за участие 

Карта за участие по 

Проекта 

Протокол от 

родителска среща 
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както и с дейността на 

Клуб Кариера. 

4. Събиране и анализиране 

на мнения и предложения 

от родителите. Съставяне 

на база данни с родители, 

които желаят да се 

включат в дейностите по 

реализирането на 

програмата. 

30.11.2016г. Родителска среща 

Индивидуални 

разговори с класния 

ръководител 

Мотивиране на родителите и 

учениците за участие в 

Проекта 

Протокол от 

родителска среща 

5.  Запознаване на 

Училищното 

настоятелство с 

програмата 

30.11.2016г. Заседание на УН Установяване на връзки с 

работодатели и други 

партньорски институции с 

цел участие в дейностите по 

реализиране на Програмата 

протокол от заседание 

на УН 

6. Изпълняване на 

дейностите по 

ПРОГРАМА ЗА 

КАРИЕРНО 

ОРИЕНТИРАНЕ  

на учениците от СУ 

„Васил Кънчов“ по 

заложените теми в 

тематичните 

разпределения 

16.11.2016г. Час на класа, 

Клуб Кариера 

Съгласно очакваните 

резултати за всеки клас 

посочени в Програмата 

снимки 

брой изработени 

материали 

брой анкети 

присъствени списъци 

7. Изпълняване на 

дейностите по 

ПРОГРАМА ЗА 

КАРИЕРНО 

ОРИЕНТИРАНЕ  

14.12.2016г. Час на класа, 

Клуб Кариера 

Съгласно очакваните 

резултати за всеки клас 

посочени в Програмата 

снимки 

брой изработени 

материали 

брой анкети 

присъствени списъци 
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на учениците от СУ 

„Васил Кънчов“ по 

заложените теми в 

тематичните 

разпределения 

 

 

 

 

 

8. Запознаване на 

Обществения съвет с 

дейностите по 

Програмата. 

20.12.2016г. Заседание на 

Обществения съвет 

Мотивиране на родителите 

за участие в Проекта 

протокол от заседание 

на ОС 

9. Информиране по 

различни канали на 

партньорски организации, 

НПО-та и представители 

на бизнеса в града за 

провежданите дейности 

по Програмата и 

възможностите за 

съвместни инициативи 

при реализиране на 

дейностите. 

постоянен Покани, срещи  в Клуб 

Кариера 

Мотивиране на партньори за 

участие в Проекта 

Протоколи от 

проведени срещи 

10. Оповестяване на сайта на 

училището на 

планираните дейности и 

редовно отразяване на 

сайта  на провежданите 

дейности по изпълнение 

на Програмата. 

постоянен Публикуване на 

информация на сайта 

на училището 

Информиране за дейностите 

по Проекта 

Публикации 

11. Медийно отразяване на 

дейностите по 

Програмата. 

постоянен Публикуване на 

информация в медиите 

Информиране за дейностите 

по Проекта 

Публикации 
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