
 

 

 

Утвърдил : 

 

КрасимирАнгелов 

Директор 

 

П Л А Н  

за 

дейността на методическото обединение на 
класните ръководители  

през учебната 2017/2018 година 

 

 

 

 

 

 

Състав на МО: 
Председател: Здравка Петрова 

 

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Oсновно училище



Членове:  

1 а Елиана Щерева 

1 б Анета Терзиева 

1 в Тодорка Тахчиева 

1 г Пламена Шопова 

2 а Мария Митева 

2 б Мария Райковска 

2 в Елена Петкова 

2 г Зорка Христова 

3 а Иванка Динева 

3 б Николина Търева 

3 в Гергана Стоицова 

4 а Виктория Стойнова 

4 б Марияна Найденова 

4 в Йорданка Иванова 

5 а Светла Караянева 

5 б Виолета Мусерова 

5 в Стела Куртева 

6 а Рила Аджеларова 

6 б Юлия Ковачева 

6 в Иван Ганев 

6 г Здравко Генов 

6 д Силвия Милева 

7 а Галина Минева 

7 б Людмила Калофоридова 

7 в Роза Зафирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функции на класния ръководител 

 
Учителите, които са класни ръководители, имат следните функции: 

 

1. Формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен 

организационен климат, като поощряване на уменията на учениците за общуване и за 

интегриране в училищната и социалната среда; 

 

2. Подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по 

изготвянето на: 

      а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и 

          интеркултурно образование, за кариерното им ориентиране и други; 

     б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на 

         училищната общност съвместно с учениците; 

 

3. Своевременното  информиране на родителите за: 

 училищния учебен план, по който се провежда обучението в училището, 

седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие или на занимания по интереси; 

 успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и 

социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с 

цел приобщаване към училищната общност; 

 възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на  ученика, за определения график на допълнителното обучение и на 

допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания 

по интереси; 

 

4. Консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното 

ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на 

заложбите и на уменията му; 

 

5. Класният ръководител прави мотивирано писмено предложение до директора на 

училището за налагането на санкция „забележка“ или „преместване в друга паралелка 

на същото училище“ на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и за 

преодоляване на проблемно поведение; 

 

6. Класният ръководител спазва изискванията за оформяне и съхранение на 

документите на паралелката. 
 

 

 

 

 

 

 



Дейности: 

№ дейности срок отговорник 

 

1. 

Запознаване с новите указания за 

дейността на класния ръководител и 

изготвяне на тематични 

разпределения за провеждане на ЧК 

септември 2017 г.   Здравка Петрова 

кл.ръководители 

 

2. 

Провеждане на работна среща  на МО 

на класните ръководители на тема            

„Приобщаващото образование и ролята 

на класиня ръководител”  

септември 2017 г.   Здравка Петрова 

кл.ръководители 

 

3. 

Провеждане на работна среща на 

класните ръководители – начален етап 

„Представяне на Програма за кариерно 

ориентиране в училищното 

образование.” 

септември 2017 г. Здравка Петрова 

Галина Минева 

 

4.  

Провеждане на работна среща на 

класните ръководители – 

прогимназиален етап „Представяне на 

Програма за кариерно ориентиране в 

училищното образование.” 

септември 2017 г. Здравка Петрова 

Галина Минева 

 

5. 

Работна среща на класни ръководители 

прогимназиален етап на тема 

„Подкрепа на ученическото 

самоуправление”. 

октомври 2017 г. класни 

ръководители 

 5-7 клас 

 

6. 

 

Участие в седмица на мобилността и 

ден без автомобили 

октомври 2017 г. класни 

ръководители 

 

7. 

 

Работна среща на МО на класните 

ръководители за запознаване с 

резултатите от анкетното проучване 

за тормоза сред учениците и 

механизма за противодействие 

 

ноември 2017 г. 

Здравка Петрова 

класни 

ръководители 

 

8. 

 

 

Участие на класните ръководители в 

семинар на тема: „Модели на 

позитивно общуване между ученици, 

учители и родители” 

 

ноември 2017 г. 

Директор 

класни 

ръководители 

 

9. 

 

Организиране на работна среща 

„Приемственост  в обучението на 

декември  2017 г. Найденова 

Зафирова 



учениците от начален и 

прогимназиален курс” 

10.  

Участие на класните ръководители в 

обучителен семинар на тема: 
„Мотивация и стилове на учене” 

 

февруари 2018  г. 

Даниела 

Букович 

класни 

ръководители 

11.  

Участие на класните ръководители в 

семинар на тема: „Изготвяне на 

критерии за формиране на срочна и 

годишна оценка по предмети” 

 

март 2018 г. 

Директор 

класни 

ръководители 

12.  

Участие на класните ръководители в 

семинар на тема: „Иновативни 

техники за преподаване” 

 

април 2018 г. 

 

класни 

ръководители 

 

13. 

 

Участие на класните ръководители в 

защита на степени на ПКС 

 

 

май 2018 г. 

Директор 

класни 

ръководители 

14. Участие на класните ръководители в 

извънкласни дейности и кампании 

на Училищния парламент: 

Дан на толерантността 

Антиспинкампания  

Ден на розовата фланелка 

Антидрогакампания   

 

 

ноември 2017 г. 

декември2017 г. 

февруари2018 г. 

април 2018 г 

 

 

Здравка Петрова 

класни 

ръководители 

15. Участие на класните ръководители в 

подготовката и провеждането на 

училищни тържества 

 

постоянен 

 

 

16. Участие на класните ръководители в 

изготвянето на училищния вестник 

„Aleko-on-line”,отразявайки изявите 

на учениците от своите класове 

 

постоянен 

 

класни 

ръководители 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


