
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 

гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42 
 

З А П О В Е Д 
№   РД 07  - 25/ 06.10.2020г. 

 

На основание чл. 257, ал. 1, чл. 259 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба № 15/ 22.07.2019г. за  

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 15 т. 2 от Наредба за приобщаващото образование, чл. 11 ал. 1 от Наредба 

№ 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, във връзка 

с организация на кариерното ориентиране на учениците от V-VII клас, във връзка с  

организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас (след VII) клас за учебната 

2021/ 2022 година 
 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 
 

 

 График за кариерно ориентиране на учениците  в  ОУ „Отец Паисий” – Варна за учебната 2020/2021г.  

 

№ Дата/ месец Дейност / тема Място на 

провеждане 

Отговорно  

дл. лице 

Предоставяне на специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от V – VII клас от 

ЦКО – Варна по проект BG05M2OP001-2.011-0001“Подкрепа за успех“,  финансиран по ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.  

1 12.10.2020 Групови дейности по кариерно ориентиране-V кл. к-т ХООС/БЗО 

№ 303 

Кр. Христова 

А. Братинова 

М. Младенова 

Д. Тодорова 

В. Семова 

 - кариерни 

консултанти ЦКО 

– Варна 

 

 

М. Николова – 

пед. съветник 

2 15.10.2020 Групови дейности по кариерно ориентиране-VIIкл. к-т БЕЛ 

№ 304 

3 19.10.2020 Индивидуално консултиране - V клас к-т ХООС/БЗО 

№ 303 

4 21.10.2020 Групови дейности по кариерно ориентиране-VI кл. к-т математика 

№ 306 

5 22.10.2020 Индивидуално консултиране - VII клас к-т БЕЛ 

№ 304 

6 28.10.2020 Индивидуално консултиране - VI клас к-т математика 

№ 306 

7 02.11.2020 Индивидуално консултиране - V клас к-т ХООС/БЗО 

№ 303 

8 04.11.2020 Индивидуално консултиране - VI клас к-т математика 

№ 306 

9 05.11.2020 Индивидуално консултиране - VII клас к-т БЕЛ 

№ 304 

 

Кариерно консултиране на учениците,  организирано от училището съвместно с други институции 

 

10 февруари, 

2021 

Училището среща бизнеса – в час на класа - среща 

на учениците в VII клас с представител на IT 

сектора („Профкомп“ ООД) 

комп. к-т  

№ 201 

И. Неделчева – 

ЗДУД 

М. Николова – 

пед. съветник 

С. Чалгаджиян – 

IT специалист 



11 март-април, 

2021 

„Професия на моите мечти“ – беседа  „Училище за 

родители“ – 

ст. № 105 

К. Христова – кл. 

рък-тел VII клас  

М. Николова – пед. 

съветник 

12 април, 2021 „Всеки има силни страни“ - консултиране на 

ученици и родители за кандидатстване след VII 

клас 

„Училище за 

родители“ – 

ст. № 105 

 

И. Неделчева – 

ЗДУД 

К. Христова – кл. 

рък-тел VII клас  

М. Николова – пед. 

съветник 

13 април-май, 

2021 

Презентация на Професионална гимназия по 

текстил и моден дизайн (ПГТМД) – Варна  

к-т БЕЛ 

№ 304 

К. Христова – кл. 

рък-тел VII клас  

14 април-май, 

2021 

Презентация на Професионална гимназия по 

горско стопанство и дървообработване (ПГГСД) – 

Варна  

к-т БЕЛ 

№ 304 

К. Христова – кл. 

рък-тел VII клас  

15 май, 2021 Презентация на СУ „Елин Пелин“ – Варна  к-т БЕЛ 

№ 304 

К. Христова – кл. 

рък-тел VII клас  

16 май, 2021 Презентации на други професионални гимназии от 

област Варна  

к-т БЕЛ 

№ 304 

К. Христова – кл. 

рък-тел VII клас  

17 май, 2021 Родителска среща – запознаване със заповедите на 

РУО – Варна за утвърдения държавен план-прием  

за 2021/ 2022 учебна година в област Варна и 

консултиране на ученици и родители за 

кандидатстване след VII клас 

к-т БЕЛ 

№ 304 

К. Христова – кл. 

рък-тел VII клас  

18 08.06.2021г. 

13:30 

Тренинг за родители –  необходими документи (в 

т.ч. служебни бележки от НВО, медицински 

сидетелства), подаване на заявления, участия в 

класирания, записване в профилирани, 

професионални гимназии, обединени и средни 

училища 

„Училище за 

родители“ – 

ст. № 105 

комп. к-т № 

201 

И. Неделчева – 

ЗДУД 

К. Христова – кл. 

рък-тел VII клас  

М. Николова – пед. 

съветник 

19 По време 

на първо, 

второ и 

трето 

класиране 

Подпомагане процеса на кандидатстване след VII 

клас в профилирани, професионални гимназии, 

обединени и средни училища 

комп. к-т  

№ 201 

К. Христова – кл. 

рък-тел VII клас  

М. Николова – пед. 

съветник  

дежурни учители 

 

 

 

 

 
СИЛВИЯ ГРИГОРОВА  

 Директор на ОУ ”Отец Паисий” – гр. Варна    

http://orientirane.mon.bg/programa/klasove/7klas/klas7-4.pdf

