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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

4550 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик,  ул. „Димчо Дебелянов“ № 4, 
тел/факс 0350/ 6-36-41, e-mail:  ohridski@abv.bg,  web site: www.ohridskipeshtera.com 

 

 
                                                          Утвърдил! 

 

                                                          Директор: ……………………………………. 

 / Павлинка Шопова - Начкова / 

 
 
 

ПЛАН 
на МО на класните ръководители 

за учебната 2021/ 2022 година 
 

 

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 
1. Продължава работата по формиране на гражданска, нравствена, научно - познавателна, 

естетическа, физическа, здравна  и екологична култура на личността, овладяване на 

националните и общочовешки ценности; възпитаване в дух на родолюбие към човешките 

права и свободи чрез богатството и съдържанието на ОВП. 

2. Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешно -

квалификационна дейност на класните ръководители. 

3. 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. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:  
1. Да се продължава работата по създаване на добър колектив в паралелката. 

2. Проучване личните качества и характера на всеки ученик. 

3. Формиране на умения у учениците за работа в екип и споделяне на отговорности с 

другите членове на колектива. 

4. Създаване на доминираща оптимистична жизнена нагласа у учениците и насърчаване на 

стремежите им. 

5. Органично свързване на теоретичните знания на учениците с решаването на 

практически задачи в реални жизнени ситуации. 

6. Изграждане у учениците  култура на поведение и добри взаимоотношения между тях. 

7. Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната индивидуалност и 

самостоятелност, чрез търсене на ефективни технологии за възпитание. 

8. 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. 

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

социалната среда и участие в демократичните процеси. 

10. Да се осигури определено равнище на общообразователна и професионална 

подготовка на личността, адекватна на условията на пазарната икономика и правовата 

държава. 
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ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

1. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

С КЛАСА: 

а) повишаване на равнището на възпитаност на учениците; 

б) създаване на познания и умения у учениците за потребностите на ежедневния живот и 

тяхното социално общуване; 

в) проучва проблемите на учениците и помага за тяхното преодоляване; 

г) участва в организирането и провеждането на всички училищни, класни и извънкласни 

форми на работа по проблемите на гражданското образование и възпитание на учениците; 

 

ФОРМИ НА РАБОТА С КЛАСА: 

- в часа на класа;  

- с индивидуални разговори с учениците по възникващи проблеми в класа;  

- посещения на изложби; екскурзии; съвместни прояви с други класове;  

- участие в празници и друга конкретна дейност по подобряване на интериора и МТБ в 

класната стая; 

 

2. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С 

УЧИТЕЛИТЕ: 
а) да получава информация за успеха на учениците по различните предмети, за 

дисциплината им в час и за различните им прояви; 

б) да разширява контактите на преподавателите с класа чрез различни дейности и прояви; 

да осигурява компетентното им участие в класните инициативи; 

      

ФОРМИ НА РАБОТА С УЧИТЕЛИТЕ: 

- разговори с тях, обмяна на информация между класния ръководител и преподавателите 

за знанията на учениците;  

- организиране на различни извънкласни прояви, тържества, състезания и др.; 

 

3. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С 

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО: 

а) да се осигуряват административно - управленски решения по различни проблеми на 

класа или отделни ученици. 

б) осъществява връзка с държавните и обществени организации имащи отношение към 

възпитателната работа и професионалното ориентиране на учениците. 

      

ФОРМИ НА РАБОТА С УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО: 

- разговори с директора и зам. директора на училището, консултации; 

 

4. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С 

РОДИТЕЛИТЕ: 
а) повишаване на педагогическата култура на родителите чрез съответни разговори, 

беседи и др.; 

б) осигуряване на постоянна връзка между родителите и класния ръководител за успеха и 

поведението на учениците; 

в) активно използване на помощта на родителите в преодоляване на възникващи проблеми 

в класа, за подобряване на МТБ в класната стая; 

г) обединяване на родителите около идеята, че възпитанието и образованието на децата е 

съвместна дейност на училището и семейството; 
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ФОРМИ НА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ: 

- родителски срещи, разговори и беседи по различни въпроси;  

- включване на родителския съвет в решаване на проблемите на отделни ученици, в 

организиране на тържества на класа и др.; 

 

СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ: 
    м. ІХ (за всички класове) Запознаване на родителите с:  

▪ Правилник за дейността на училището; 

▪ Правилник за вътрешния трудов ред;  

▪ Правилник за безопасни здравословни условия на труд; 

▪ Училищен учебен план; 

▪ Предприети противоепидемични мерки  срещу разпространението на  

COVID  

     м. ХІ.   1. Консултация с учителите по учебни предмети.  

                  2. Запознаване с критериите за оценяване на учениците (от всеки  учител), 

проблеми на учебния процес. 

     м. ІІ.    1. Анализ на резултатите от първия учебен срок. 

                  2. Успеваемост и дисциплина на учениците в училище. 

     м. ІV.   1.Консултация с учителите по учебни предмети. 

                  2. Готовност за приключване на учебната година. 

     м. IV.  1. Срещи  с родители в IV и в VII клас за подготовка за изпити  от НВО. 

       2. Прием в VIII клас. 

 

ІV. ЗАДАЧИ НА МО: 
1.  Да се повишава системно професионалната подготовка и компетентността на класните  

ръководители. 

2. Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване и към 

активно обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 

3. Обогатяване на знанията на класните ръководители, свързани с проблемите на 

възпитателния процес. 

4.  Стимулиране педагогическата изява на класните ръководители. 

5.  Усъвършенстване на взаимоотношенията учител – ученик. 

6. 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. 

 

V. ДЕЙНОСТИ НА МО: 
1. Изготвяне на плановете на класните ръководители. 

Срок: м. IX. 2021 г. 

Отг.: кл. ръководители 

2. Запознаване на класните  ръководители с новоизлезли и актуализирани нормативни 

документи и правилници. 

Срок:  м. ІХ. 2021 г. 

Отг.: Хр. Хаджиева 

 

3. Изготвяне и приемане на план за работа на МО за учебната 2021/2022 г.  

 

Срок:  м. ІХ. 2021 г. 

Отг.:Д. Герджикова 

 

4. Разглеждане на документи за отпускане на стипендии за І срок на учебната 2021/ 2022 г. 

Срок:  м. Х. 2021 г. 

Отг.: класните ръководители на 

VIII – XII клас 
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5. Провеждане на заседания на МО с цел популяризиране опита на класните 

ръководители. 

Срок: постоянен 

Отг.: председател на МО 

6. Участие в семинар на тема „Модели на позитивно общуване между ученици, учители и 

родители“ 

Срок: м. XI. 2021 г. 

Отг.: Д. Герджикова, Г. Ангелчова 

 

7. Работна среща на МО на класните ръководители за запознаване с резултатите от 

анкетното проучване за тормоза сред учениците и механизма за противодействие. 

Срок:  м. X 2021 г. 

Отг.: С.  Якимова 

 

8. Организиране на работна среща „Приемственост в обучението на учениците в начален и 

прогимназиален етап“.  

Срок: м. II 2022 г. 

Отг.: Цв. Иванова, В. Стоянов 

 

VІ. ДЕЙНОСТИ И ТЕМИ ПО КЛАСОВЕ: 

1. В часа на класа да се разгледат темите по Гражданска защита, Безопасност на 

движение, Професионално ориентиране, Здравно възпитание. 

Срок: постоянен 

        Отг.: класните ръководители 

2. Отбелязване на : 

• 22 септември -  Ден на Независимостта на България; 

• 1 ноември -   Ден на народните будители; 

• 8 декември -  Патронен празник на училището; 

• 24 декември -  Коледа; 

• 19 февруари – обесването на Васил Левски; 

• 3 март -  Национален празник на  България; 

• 6 май -  Празник на град Пещера; 

• м. май – тържество за изпращане на ХII клас; 

• 24 май -  Ден на славянската писменост и българската култура; 

• м. юни -  Тържествено връчване на дипломите на зрелостниците; 

 

3. Участие на класните ръководители в извънкласни дейности и кампании като:  

• Ден на толерантността / ноември 2021 г./ - Отг.: Н. Славова 

• Антиспинкампания / декември 2021 г./ - Отг.: П. Георгиева  

• Ден на розовата фланелка / февруари 2022 г./ - Отг.: М Атанасова, Р. Бабова 

• Антидрогакампания /април 2022 г./ - Отг.: Г. Шопов 

 

4. Инструктиране за пропускателния режим и за електронния дневник и работата с тях от 

страна на учениците. 

Срок: 15.IX.2021 г. 

        Отг.: класните ръководители 

 

5. Провеждане на  „ Първи учебен час в I клас”. 

                   Срок:15. IX.2021 г. 

                                                                                          Отг.: класните ръководители на I клас 
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6. Вътрешно училищни първенства по шах, футбол, волейбол, тенис. 

Срок: XII. 2021 г. – V. 2022 г. 

Отг.: Р. Вранчева, Г. Шопов, Ю. Мехмедов 

 

7. Участие в инициативи по повод Седмица на книгата. 

Срок: м. IV. 2022 г. 

Отг.: началните учители и учителите по БЕЛ 

 

8. Организиране на тържества по класове и благотворителна Коледна акция в училище. 

                                                                      Срок: м. XII. 2021 г. 

                                                                      Отг.:  класни ръководители 

 

9. Поднасяне на цветя на паметната плоча в чест на Освобождението на град Пещера  

  Срок: м. I. 2022 г. 

  Oтг.: Хр. Хаджиева 

10. Провеждане празник на буквите в I клас – „ Ние вече сме грамотни” 

                                                                       Срок: м. III.2022  г. 

                                                                       Отг.: класни ръководители І клас 

11. Провеждане на екскурзии и походи с цел сплотяване на колектива, опознаване на 

родината ни и положителни емоционални въздействия. 

Срок: X, XI,V,VI 2021/2022 г. 

                                                                       Отг.:  кл. ръководители 

 

 

 
Изготвил: …………………………. 

Председател на МО: Г. Ангелчова 
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