Plán práce výchovného poradcu na jednotlivé mesiace
September 2018:
-

preštudovať pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2018/2019,

-

vypracovanie plánu výchovného poradenstva na školský rok 2018/2019,

-

prvé individuálne rozhovory so žiakmi a rodičmi o možnostiach ďalšieho štúdia
žiakov,

-

vypracovanie zoznamov žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom
ako 9. ročníku,

-

práca s Proforientom: prechod na nový školský rok a spresnenie evidencie žiakov
končiacich školskú dochádzku na ZŠ s uvedením voľby SŠ,

-

evidovať žiakov dlhodobo sa zdržiavajúcich v zahraničí,

-

evidovať začlenených žiakov so ŠVVP,

-

účasť na triednych rodičovských združeniach 9. ročníka.

Október 2018:
-

zisťovanie a zaevidovanie zmien v zbere záujmov žiakov o stredné školy,

-

v spolupráci

s CPPPaP Sabinov

realizovať

psychologické vyšetrenia žiakov

končiacich školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku,
-

študovať odbornú literatúru, ktorá sa venuje problematike výchovy a vzdelávania,

-

porada výchovných poradcov,

-

psychologické vyšetrenie žiakov 9. ročníka z hľadiska profesionálnej orientácie,

-

aktualizovať nástenku výchovného poradcu.

November 2018:
-

informovať žiakov o možnosti účasti žiakov v sprievode rodičov na DOD na SŠ podľa
záujmu,

-

riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov žiakov končiacich školskú
dochádzku na našej škole; využiť závery hodnotiacej pedagogickej rady,

-

PROFORIENT - import anonymnej databázy pre simuláciu poradia,

-

kontakt s ÚPSVaR Sabinov: príprava besied pre žiakov 9. a 8. ročníka,

-

v rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi uskutočniť
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre
žiakov 9. ročníka besedu o možných rizikách práce v zahraničí a prevencie pred
neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou,

-

so žiakmi 9. ročníka sa zúčastniť Burzy práce a informácií.

December 2018 :
-

PROFORIENT – export zberu nových informácií do ŠVS Michalovce,

-

PROFORIENT - import anonymnej databázy pre simuláciu poradia,

-

zber nových záujmov žiakov 9. ročníka,

-

druhé zasadnutie žiackeho parlamentu,

-

aktualizácia prehľadu individuálne začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP,

-

exkurzia žiakov 9. ročníka do firmy Sanas, a.s. Sabinov,

-

príprava materiálov na RZ pre 9. ročník – informácie o prijímacom konaní.

Január 2019:
-

individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní alebo uvažujú
o neprimeranej voľbe povolania a štúdia,

-

konzultácie s triednymi učiteľmi 9. ročníka – hodnotenia žiakov,

-

kompletizovanie prihlášok žiakov na stredné školy (polročné známky),

-

konzultácie s rodičmi končiacich žiakov,

-

informácie pre žiakov a rodičov o zverejnených kritériách prijímacieho konania na
školy s talentovou skúškou,

-

zisťovanie záujmu žiakov 5. ročníka o štúdium na 8-ročných gymnáziách,

-

exkurzia do Spojenej školy v Sabinove (SOŠ).

Február 2019:
-

spracovanie prihlášok na SŠ s talentovými skúškami,

-

odoslanie prihlášok žiakov na SŠ s talentovými skúškami,

-

tretie zasadnutie žiackeho parlamentu,

-

PROFORIENT – export informácií do ŠVS Michalovce – polročné známky, talentové
školy, 8-ročné gymnáziá,

-

s príslušnými triednymi učiteľmi riešiť závažné porušovanie školského poriadku
žiakmi,

-

príprava zápisných lístkov na stredné školy,

-

exkurzia pre žiakov 9. ročníka na Súkromné Gymnázium DSA Sabinov.

Marec 2019:
-

PROFORIENT - import anonymnej databázy pre simuláciu poradia,

-

zber záujmov žiakov 9. ročníka o stredné školy,

-

talentové skúšky 25.03. – 12.04.2019,

-

informácie pre žiakov a rodičov o zverejnených kritériách prijímacieho konania na
netalentové odbory,

-

besedy o stredných školách so žiakmi 8.

ročníka (využiť odborný potenciál

pracovníkov ÚPSVaR Prešov),
-

príprava žiakov 8. ročníka a žiakov končiacich PŠD v nižšom ročníku na 1. zber
záujmu o SŠ.

Apríl 2019:
-

zber záujmov o stredné školy,

-

PROFORIENT – export informácií pre ŠVS Michalovce – stav podľa prihlášok na SŠ,

-

v reakcii na výsledky hodnotiacej pedagogickej rady v spolupráci s triednymi učiteľmi
pomáhať riešiť vypuklé prípady porušovania školského poriadku,

-

PROFORIENT - import anonymnej databázy pre simuláciu poradia,

-

kompletizácia prihlášok žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ a ich distribúcia
na stredné školy,

-

kompletizácia a zasielanie prihlášok žiakov 5. ročníka na 8-ročné gymnázia,

-

analýza výsledkov záujmov žiakov o stredné školy,

-

v spolupráci s CPPPaP beseda pre žiakov 8. ročníka na tému závislosti,

-

v spolupráci s OO PZ beseda so žiakmi na tému trestné právo.

Máj 2019:
-

PROFORIENT - import anonymnej databázy pre simuláciu poradia,

-

1. kolo prijímacích skúšok vrátane 8-ročných gymnázií – 13.05.2019 a 16.05.2019,

-

vyhodnotenie prijímacieho konania po 1. kole,

-

individuálne konzultácie s rodičmi neprijatých žiakov o voľných miestach na SŠ v 2.
kole prijímacieho pokračovania,

-

v spolupráci s CPPPaP beseda pre žiakov 7. ročníka na tému Body Image.

Jún 2019:
-

PROFORIENT – príprava databázy žiakov končiacich PŠD v školskom roku
2019/2020,

-

PROFORIENT – export informácií pre ŠVS Michalovce o predbežnom záujme žiakov
8. ročníka o štúdium na SŠ,

-

PROFORIENT - doplnenie kódu prijatia pre prijatých žiakov,

-

celkové vyhodnotenie prijímacieho konania žiakov za školský rok 2018/2019,

-

vypracovanie štatistických prehľadov o výsledkoch prijímacieho konania,

-

záverečné zhodnotenie výchovného poradenstva za školský rok 2018/2019.

Dátum: 3.10.2018

Mgr. Daniela Štoffová – výchovná poradkyňa

