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07 вересня  2020р.             с. Княжолука                         № 124 

 

 

 Про організацію 

профорієнтаційної  роботи 

в  школі у 2020-2021  

 навчальному році 

 

З метою створення передумов для професійної самореалізації молоді, 

запобігання безробіттю шляхом формування системи професійної орієнтації, 

згідно з Указом Президента України від 29.12.2009 №1124/2009 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2009 

року «Про стан соціально-демографічного розвитку, охорони здоров'я і 

ринку праці в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 

17.09.2008 №842 «Про затвердження Концепції державної системи 

професійної орієнтації населення» та від 21.01.2009 №28 «Про утворення 

Ради з питань професійної орієнтації населення», відповідно до плану 

роботи школи на 2020 - 2021 навчальний рік 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити проведення просвітницької, агітаційної, розвивальної 

роботи у школі зі всіма учасниками навчально-виховного процесу з питань 

організації комплексної профорієнтаційної роботи. 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи -   Собківу П. В. , з 

виховної роботи Бойченко О.В: 

2.1. Забезпечити оформлення та наповнення методичними 

матеріалами 

куточок профорієнтації; 

2.2. Організувати та провести у березні 2021 року тиждень 

профорієнтаційної роботи, протягом якого організувати презентації різних 

профілів навчання; 

2.3 Сприяти розповсюдженню методичних, інформаційно-довідкових 

та інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклети, плакати, пам'ятки) з 

питань профорієнтації; 

2.4. Залучати до співпраці працівників районного Центру зайнятості, 

відділу в справах сім'ї та молоді. 

3. Класним керівникам 1-11 класів: 

3.1. Запланувати і проводити класні заходи з профорієнтаційної 

роботи не менше 4 раз на рік; 

 

 



 

 

3.2. Взяти активну участь у проведенні тижня профорієнтації у 

березні 2021 року; 

3.3. Залучити до проведення профорієнтаційних заходів батьків – 

представників різних професій; 

3.4. Запланувати проведення виховної години  з профорієнтаційної 

роботи. 

4.  Психологу школи  - Сич О.Л., соціальному педагогу – Юрків Г.Ю. 

провести анкетування учнів 9-х, 11-х класів з метою своєчасної оцінки 

індивідуальних особливостей підлітків та їх готовності до свідомого вибору 

подальшого напрямку навчання. 

5. Вчителю інформатики – Махньову Є.О., активізувати роботу щодо 

наповнення шкільного сайту інформацією з питань професійної орієнтації 

для учнів та їх батьків. 

6. Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2020-2021 

навчальний рік. (додаток №1) 

7. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                            Пенгрин М.В. 

 

З наказом ознайомлені:                             П. Собків            О.Бойченко 

  

                    О.Сич                                 Г.Юрків                      Є Махньов 

 


