
 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 
          Трето основно училище „ Петко Рачов Славейков“гр.Търговище 

 

З А П О В Е Д 

№  З- 187    /  26 .11.2020г г. 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО,чл.31,ал.6 от  Наредба 15 от 22.07.2019г.за 

СПРУДДПС и чл.16 от УКАЗАНИЯТА за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ 

BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“- за осигуряване изпълнението на 

дейностите по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и решение на 

Педагогически съвет №6 /26.11.2020г 

УТВЪЖДАВАМ: 

1.Групи за Кариерно развитие  ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА 

УСПЕХ“- Дейност 6 - за учебната 2020/2021г, както следва: 

# 
Дейност 

/ Име Учебен предмет / Направление Тип занимание                                 Ръководители Програма Брой ученици - 

1 5 А  Кариерно ориентиране Кариерно ориентиране          Потвърдена  

от директор  

5 Действия  

2 5 Б Кариерно ориентиране Кариерно ориентиране           Потвърдена  

от директор  

6 Действия  

 

2.Програма и график за Кариерно ориентиране в групите ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-

2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – Дейност -6 -  за учебната 2020/2021г да се впише 

в платформата на проекта и да се предаде, утвърдена от директора, на Снежана 

Куцарова – Координатор“ Изпълнение на дейностите“ за съхранение в класьора на 

проекта. 

3.  По време на провежданото на кариерното ориентиране по чл. 63 всеки ръководител 

на група:          

-       групова работа с учениците за информиране/запознаване с професии от първа, 

втора и трета степен на професионална квалификация от СППОО. При създадена 

подходяща организация информацията за професии може да бъде предоставена и 

чрез посещения на работно място в рамките на населеното място; 2. индивидуални 

консултации за определяне на интереси и предпочитания на учениците към 

определени професии.  

 -  Дейностите по кариерно ориентиране се осъществяват на територията на 

училищата, включени в проекта, или в предприятия и институции в рамките на 
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населеното място по време на часа на класа, в часовете за заниманията по интереси, 

както и в друго време по преценка на директора на училището. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти за 

сведение и изпълнение.  

Контролът по заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 

ДИРЕКТОР 

Наталия Миланова 

 


