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График 

 

за подпомагане на кариерното ориентиране на обучаваните в училището 

ученици от випуск седми клас за учебната 2020/2021 година: 

 

Вид дейност график 

1. Тематични часове на класа учебна 2020/2021 в ЧК 

2. Страница «Кариерно 

ориентиране след VII клас» в 

училищния сайт. 

От януари 2021г. и при 

постъпване на информация. 

3. Публикуване на интернет 

страницата на училището на списък 

на неспециализираните профили-

рани и професионални гимназии, 

средни и обединени училища, които 

ще осъществяват държавен план-

прием в VIII клас в паралелки за 

профилирана и за професионална 

подготовка 

От януари 2021г. 

4. Публикуване на електронната 

страница на училището на 

утвърдения държавен план-

прием. 

м. март 2021г. 

5. ПГХХВТ«Дм.Ив.Менделеев» 

Варна 

по график  

6. ПГТ «Проф. д-р Асен 

Златаров» Варна 

по график 

7. ПГТМД гр. Варна по график 

8. ПГГСД «Н. Хайтов»  Варна по график 

9. Седмица на 

предприемачеството - ВТГ 

по график 

10. Ден на морските професии - 

ВМГ 

по график 

11. Обща родителска среща за 

випуск седми клас за НВО и прием 

след завършено основно 

образование. 

м. май – юни 2021г. 

12. Презентиране на училищата м. април – юни 2021г. 
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с профил във връзка с 

осъществяване на приема след 

седми клас и професионалното 

ориентиране на учениците. 

13. Екип за подпомагане на 

кариерното ориентиране, НВО и 

прием след седми клас – 

педагогически съветник и 

училищен психолог. 

по график през м. април-юни 

14. Екип за подпомагане и 

мотивиране на учениците при 

процеса на записване в училища с 

прием след завършен VII клас. 

м. Юли 2021г. 

 

Димитър Димитров 

Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна 
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ЗАПОВЕД 

№РД               / 

На основание чл.259, ал.1 и чл.257, ал.1 от ЗПУО, правомощията по чл.31 от 

Наредба №15 от 22.07.2019г. , правилата за планиране и реализиране на ДПП 

и допълнителния ДПП за 2020/2021 и писмо с изх.№0602-2538/09.12.2019г. на 

началника на РУО – Варна 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

График на дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на 

обучаваните в училището ученици от випуск седми клас за учебната 2019/2020 

година, както следва: 

Вид дейност график 

1. Тематични часове на класа учебна 2019/2020 в ЧК 

2. «Моят екологосъобразен 

бизнес» - ПГХХВТ «Дм. Ив. 

Менделеев» Варна 

по график  

3. «Моделирам здравословно 

бъдеще» - ПГТ «Проф. д-р 

Асен Златаров» Варна 

по график 

4. «С ръцете си създавам» - 

ПГТМД гр. Варна 

по график 

5. «Природата – вдъхновител 

на идей в професията» - 

ПГГСД «Н. Хайтов»  Варна 

по график 

6. Седмица на 

предприемачеството - ВТГ 

по график 

7. Ден на морските професии - 

ВМГ 

по график 

8. Втори уърк шоп на 

началника на РУО - Варна 

01.03.2020 – 30.05.2020г. 

9. Обща родителска среща за 

випуск седми клас за НВО и 

прием след завършено 

основно образование. 

м. април – май 2020г. 
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10. Презентиране на училищата 

с профил във връзка с 

осъществяване на приема 

след седми клас и 

професионалното 

ориентиране на учениците. 

м. май – юни 2020г. 

11. Екип за подпомагане на 

кариерното ориентиране, 

НВО и прием след седми 

клас. 

по график през м. май-юни 

 

Класните ръководители на випуск седми клас се запознават с настоящия 

график и активно извършват дейности за изпълнението му. 

Графикът да се постави на информационното табло от Светлана Михайлова – 

главен учител и в сайта на училището от Адриана Трифонова – главен учител. 

Контрол и координация по изпълнението възлагам на Светлана Михайлова – 

главен учител. 

 

 

Димитър Димитров 

Директор на ОУ „Г.С.Раковски“ – Варна 

 

Запознати:



 


