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НАКАЗ

08.09.2014

№ 163

Про підсумки працевлаштування
випускників 9-го та 11-го класів
2013/2014 навчального року
На виконання ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про зайнятість
населення», п 2.3. розділу ІІ плану роботи школи-інтернату протягом 2013/2014
навчального року проводилась робота з працевлаштування випускників.
У школі-інтернаті створені умови для розвитку у старшокласників
навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб у
процесі їхньої загальноосвітньої підготовки. Протягом навчального року у 1011-х класах упроваджувався факультативний курс «Основи малого бізнесу».
Проведені дослідження щодо вибору випускниками професій відповідно до
стану їхнього здоров`я. Проводились зустрічі учнів із випускниками школиінтернату – студентами вищих навчальних закладів, анкетування учнів 9,11
класів щодо вибору майбутньої професій, подальшого працевлаштування. Учні
9,11 класів брали участь у Днях відкритих дверей у професійно-технічних
училищах, ліцеях, вищих навчальних закладах.
Для 12 учнів 11 класу шефи Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна організували безкоштовне навчання на курсах Центру
довузівської підготовки.
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На кінець навчального року створена попередня база даних з
працевлаштування випускників 9-го та 11-го класу. На початок 2014/2015
навчального року отримані довідки щодо продовження навчання учнями 9-го та
11-го класів, створена електронна база даних на випускників 2014 року згідно з
якою: з 15-ти випускників 9-го класу продовжують навчання у 10 класі – 2 учні;
у ПТУ–3 ; ліцеях і технікумах – 10.
З 12 випускників 11-го класу у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації навчаються
12 учнів.
Виходячи з викладеного
НАКАЗУЮ:
1. Вихователям і класним керівникам:
1.1. Спланувати в календарних планах виховної роботи заходи з профорієнтації
учнів, вибору ними майбутніх професій.
Вересень 2014 р.
1.2. Співпрацювати з районним Центром зайнятості населення. Вихователям
Співак Т.Б., Назаренку О.В. провести зустрічі з працівниками Центру для учнів
9–11-х класів.
Жовтень 2014 р.
Квітень 2015 р.
1.3. Провести екскурсії на підприємства міста з метою ознайомлення школярів
із виробничим циклом.
Протягом навчального року.
1.4. Вихователям Долженко І.В., Жерліциній Ю.О. організувати навчання учнів
7–8-х класів у Харківському вищому професійному училищі швейного
виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії за
спеціальністю «швачка».
Вересень 2014 р.
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1.5. Класному керівнику 11 класу Назаренку О.В. організувати безкоштовне
навчання учнів 11-го класу на курсах Центру довузівської підготовки
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
Жовтень 2014 р.
Квітень 2015 р.
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Семенець А.П..

Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлені:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

П.І.Б.
Семенець А.П.
Долженко І.В.
Назаренко О.В.
Жерліцина Ю.О.
Співак Т.Б.

Підпис

Куліш В.І.

