
Заходи 

щодо профорієнтаційної роботи Первомайського професійного ліцею 

на 2015/2016 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 Підвести підсумок профорієнтаційної роботи 

за 2014/2015 навчальний рік:  

  а) аналіз по районам; 

  б) аналіз по школам; 

  в) аналіз звітів викладачів і майстрів 

виробничого навчання; 

  г) підготовка наказу 

вересень відповідальні 

адміністративні 

працівники 

2 Підготувати наказ про організацію 

профорієнтаційної роботи в школах міста 

Первомайський, Первомайського району та 

прилеглих районів з розподілом шкіл для 

проведення профорієнтаційної роботи у 

2015/2016 н.р. 

жовтень директор 

Луханіна Г.П. 

3 Залучити до профорієнтаційної роботи учнів 

груп у шкільних класах, що закріплені за 

керівниками груп 

жовтень керівники груп  

4 Вивчити мережу шкіл міста Первомайський, 

Первомайського, Лозівського, Зміївського, 

Сахновщинського, Кегічівського, 

Балаклеївського районів 

жовтень відповідальні 

адміністративні 

працівники 

5 Розпочати профорієнтаційну роботу з 

листопада 2015 р. 

листопад педагогічні 

працівники 

6 Взяти участь у масовому профорієнтаційному 

заході «Сузір'я професій» 

листопад заступник директора з 

НВихР Юртаєва І.В. 

7 Провести нараду з директорами шкіл з 

питання організації профорієнтаційної роботи 

протягом 

року 

директор 

Луханіна Г.П. 

8 Провести спільно з Первомайським 

міськрайонним центром зайнятості 

інформаційно-просвітницький 

профорієнтаційний захід «Молодий 

професіонал» 

січень заступник директора з 

НВихР Юртаєва І.В. 

9 Провести день відкритих дверей для учнів 

9-х, 11-х класів з проведенням екскурсії та 

обов'язковим відвідуванням навчальних 

кабінетів, виробничих майстерень, 

гуртожитку і музею ліцею 

квітень відповідальні 

адміністративні 

працівники 

10 Відвідати закріплені школи не менше 3-х 

разів 

протягом 

року 

педагогічні 

працівники 

11 Провести спортивні змагання з футболу, 

баскетболу, волейболу з учнями випускних 

класів шкіл 

листопад- 

травень 

керівник фізичного 

виховання 



12 Відвідати в обов’язковому порядку 

батьківські збори випускних класів шкіл 

протягом 

року 

педагогічні 

працівники 

13 Запросити випускників шкіл на ліцейний та 

обласний огляди художньої самодіяльності , 

технічної та декоративно-прикладної 

творчості 

листопад- 

грудень, 

березень-

квітень 

заступник директора з 

НВихР Юртаєва І.В. 

14 Підготувати презентації професій ліцею, 

агітаційні буклети та використовувати їх під 

час профорієнтаційної роботи 

жовтень педагогічні 

працівники 

15 Проводити профорієнтаційну роботу серед 

населення та гостей міста 

протягом 

року 

педагогічні 

працівники 

16 Розмістити оголошення про прийом учнів до 

Первомайського професійного ліцею на 

дошках оголошень, місцевій газеті, 

телебаченні, в школах міста та в селах 

районів 

протягом 

року 

заступник директора з 

НВихР Юртаєва І.В. 

17 Організувати роботу приймальної комісії квітень- 

серпень 

директор 

Луханіна Г.П. 

 

 

Заступник директора з НВР _____________ В.Г. Білокінь 


