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УТВЪРЖДАВАМ:……………..……… 

ДИМИТРИНА ИВАНОВА – Директор на 

ПГТЛП „Гоце Делчев“, гр. Благоевград 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

 

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Планът за работата на Методическото обединение на класните ръководители е 

изготвен от състава на обединението и приет на заседание на 14.09.2022 г. 

 
II. СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ: 

Председател: Людмила Иванова 

Членове: Даниела Бельова, Тинка Прокопова, Атанас Илиев, Дора 

Мавродиева, Спасимир Русков, Латинка Петрова, Зорница Еленкова, Атанаска 

Костадинова 
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III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешно 

квалификационна дейност. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности. 

3. Формиране у учениците на култура за цялостна представа за света, обществото, 

социалните отношения и мястото на отделната личност като член на общността. 

4. Създаване на умения у учениците свързани с практическото усвояване на 

изследователска нагласа към действителността, изразяваща се в любопитство и в 

търсене, в експериментиране на нови елементи на поведение в демократичното 

общество. 

 
IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване 

и към активно обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 

2. Да се създадат условия в методическото обединение за делова и хуманна 

атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми. 

3. Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната 

индивидуалност и самостоятелност чрез търсене на ефективни технологии за 

възпитание. 

4. Да се постави ученикът в активна позиция по отношение на проблемите на 

разглеждане, насърчаването му за овладяване и практикуване на интелектуални 

умения, стимулиращи активното му комуникативно поведение. 

5. Да се формират знания и умения на учениците за активно взаимодействие със 

социалната среда и участие в демократичните процеси. 

6. Да се осигури определено равнище на общообразователна и професионална 

подготовка на личността, адекватна на условията на пазарната икономика и 

правова държава. 

 

 

 
V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ: 

1. Изготвяне на плановете на класните ръководители, съвместно с ученическия 

съвет и съобразни със спецификата на всяка паралелка 

➢ Срок: 19.09.2022 г. 

➢ Отг.: Председател на МО, кл. ръководители 
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2. Оказване на помощ и съдействие на ново постъпилите членове на МО и с кратък 

педагогически стаж 

➢ Срок: постоянен 

➢ Отг.: председател на МО 

 
3. Проучване на интересите на учениците, чрез провеждане на анкета на тема: 

”Училището - желана територия” 

➢ Срок: м. септември 

➢ Отг.: кл. ръководители 

 
4. Запознаване с училищния правилник, спазване на правилника за осигуряване 

на безопасни условия на обучение и труд 

➢ Срок: постоянен 

➢ Отг.: всички учители 

 
5. Запознаване с правата и отговорностите на дежурните ученици в училище 

➢ Срок: ежедневен 

➢ Отг.: дежурни учители 

 
6. Осъществяване сътрудничество с основните социални фактори: семейство, 

културни институции, сдружения, фондации, производствени предприятия, научни 

звена, други институции и организации, имащи отношение към младите хора 

➢ Срок: ежемесечен 

➢ Отг.: кл. ръководители 

 
7. Организиране и провеждане на дискусия с кл. ръководители на тема: “Основни 

подходи и добри практики в сферата на образованието за демократично гражданство. 

Основни методи за педагогическа работа” 

➢ Срок : 30.03.2023 г. 

➢ Отг.: председателя на МО 

 
8. Анализиране на учебните резултати и дисциплината при приключването на 

първия учебен срок. Набелязване на мерки за предотвратяването на отсъстването от час 

и получаването на слаби оценки. 

➢ Срок: 02.2023 г. 

➢ Отг.: кл. ръководители 

 
9. Организиране на спортни състезания между класовете и излети в околностите 

на града 

➢ Срок : 10.2022 г. / 05.2023 г. 

➢ Отг.: Антон Димитров 
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10. Осъществяване на вътрешно квалификационна дейност на методическото 

обединение на кл. ръководители. Разглеждане на темите: 

➢ „Образователно-възпитателно взаимодействие „ученик – учител – родител”. 

➢ Срок: 02-05.2023 г. 

➢ Отг.: кл. ръководители 

 
11. Отчитане резултатите от работата на МО на кл. ръководители: 

➢ Срок: 06.2023 г. 

➢ Отг.: Председател на МО 

 

 
Изготвил: .............................. 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА 

Председател на МО на класните ръководители 
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