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УТВЪРДИЛ: 
          

 

 

П Л А Н 

за дейността на методическо обединени класни ръководители  

при ПГСС  „Васил Левски”, гр. Първомай 

за учебната 2022/2023 година 

 

 Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13 от 12.09.2022 и е 

неразделна част от Годишния план за дейността на ПГСС  “Васил Левски”, гр.Първомай 

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Настоящият план е изготвен от председателя на Методическото обединение, по предложения на 

класните ръководители. Съобразен със ЗПУО, Стратегията на училището и възрастовите 

особенности на учениците. 

СЪСТАВ НА ОБЕДИНЕНИЕТО: 

Председател: Мария Банялиева 

Съставът на Методическото обединение на класните ръководители е определен със Заповед на 

Директора на ПГСС,,Васил Левски’’гр.Първомай. В състава на Методическото обединение влизат 

всички класни ръководители в гимназията. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешно - квалификационна 

дейност;  

2.  Обмяна на професионален опит между класните ръководители с цел по-ефективна 

възпитателна работа и оказване на помощ на колеги с по-малък опит в работата като класни 

ръководители; 

3.  МО като консултативно звено и посредник между значими социални организации в помощ 

на партньори, заинтересовани във възпитателния процес; 

4.  Оказвание на методическа помощ за подобряване квалификацията на класните 

ръководители при осъществяване на консултации с родители; 

5.  Създаване на климат за взаимопомощ между колегите при спазване на единни изисквания, 

относно дисциплината, като основна предпоставка за нормален образователно-възпитателен 

процес; 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване, чрез 

обмяна на педагогически опит. 

2. Да се създадат условия в МОКР за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 

при постигане на успехи и неуспехи, преодоляване на трудности и отстраняване на проблеми.  

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

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

4. Привличане на семейството като съюзник на училището в обучението и възпитанието на 

децата. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

  

№ 

Дейност целева група брой 

участн

ици 

срок отгово

рник 

забеле

жка 

1. Запознаване с училищната програма 

за часа на класа 

Класни 

ръководители 

19 Септемв

ри 2022– 

Юни 

2023 г. 

Предсе

дателят 

на МО 

 

 

2. Запознаване с измененията на 

нормативната уредба 

Класни 

ръководители 

19 Септемв

ри 2022 

г. 

ЗДУД  

3. Изготвянe на плановете на класните 

ръководители за Часа на класа, 

съвместно с класа и съобразно 

спецификата на всяка паралелка. 

Класни 

ръководители 

19 Октомвр

и 2022 г. 

Предсе

дателят 

на МО 

 

 

4. Работна среща на МО на класните 

ръководители съвместно с 

педагогическия съветник за приемане 

на правила и стъпки за провеждане 

на учебен процес в условията на  

Covid -19 

Класни 

ръководители 

и колектив 

19 Октомвр

и 2022 г 

Предсе

дателят 

на МО 

Пед.съ

ветник 

 

5. Оказване на методическа помощ и 

съдействие на новоназначените 

класни ръководители и на тези с 

кратък педагогически стаж 

Класни 

ръководители 

19 Септемв

ри 2022– 

Юни 

2023г. 

Предсе

дателят 

на МО 

 

 

6. Осъществяване на сътрудничество с 

основните социални фактори: 

семейство; дирекциите по социално 

подпомагане; районните управления 

на МВР; културни институции; 

сдружения; фондации и др. 

институции и звена имащи 

отношение към младите хора 

Класни 

ръководители 

19 Септемв

ри 2022– 

Юни 

2023 г 

Дирек-

тор, 

ЗДУД, 

Педаго

гичес-

ки 

съвет-

ник 

 

7. 

Участие квалификационната 

дейност  

Класни 

ръководители 

19 В хода 

на 

учебната 

година 

Дирек-

тор 

 

8. Работна среща на МО на класните 

ръководители на тема: „Успех и 

дисциплина”. Споделяне на добри 

практики с цел повишаване на 

интереса на учениците към 

образователния процес. 

Класни 

ръководители 

19 Февруар

и 2023 г. 

Педаго

гическ

и 

съветн

ик 

Предсе

дателят 

на МО 

 

Забележка: Изпълнението на планираните дейности ще бъде съобразено с условията наложени от 

противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на Covid – 19 и предвид това е 

възможна промяна във формата на реализиране на дейностите. 

 


