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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА
“ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”- КНЕЖА
гр.Кнежа ,обл.Плевен, ул. ”М.Боев” № 5,тел/факс 09132/72-30/,e-mail:pgm

Утвърдил

ПЛАН ЗА РАБОТА
НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
през учебната 2017/2018 год.
1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Планът за работа на Методическото обединение на класните ръководители е изготвен от
състава на обединението, приет на нейно заседани и утвърден на заседание на Педагогически
съвет съгласно протокол № 25/14.09.2017 година, утвърден със Заповед № РД-17-775
/14.09.2017 г. на Директора на ПГМЕТ „Христо Смирненски” - Кнежа и е съобразен със
ЗПУО, Стратегията на училището и възрастовите особености на учениците.
П.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:
Председател: ЛОРА ПЛАМЕНОВА БАЧИЙСКА
Членове:
Класен ръководител
Клас
инж.Цветелина
Стойкова
8а
инж. Биляна Кръстева
86
инж. Милица Драшанска
9а
Нина Цекова
96
Даниела Санкова
10 а
М алинка Цалова
10 6
Лора Бачийска
10 в
Веселин Коларов
10 задочен
Ю ли Горнишки
11 а
Евелин Стаменов
11 6
Виолета Молловска
11 задочен
Николай Никовски
1 1 6 задочен
Румяна Бешовска
12 а
инж.Нели Аврамова
12 6
12 в
Георги Димитров
инж. Нели Дамяновска
12 задочен
инж. Янка Великова
8-12 клас самостоятелна форма на
обучение

Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на първия учебен срок и в края на
учебната година.
III.ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1.Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешно-квалификационна
дейност.
2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните
нагласи и ценности на преподавателите.
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 изследователска нагласа към
действителността, изразяваща се в любопитство и в търсене, в експериментиране на нови
елементи на поведение в демократичното общество.
1У.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. Развитие 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 възникнал проблем, да се
насърчава за овладяване и практикуване на интелектуални умения и активното
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.
7. Организиране на извънкласни дейности във връзка с отбелязване на важни годишнини от
световната и националната история.

У.ПЛАН-ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ НА МЕТОДИЧЕСКОТО
ОБЕДИНЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ:
м.септември

1.Избор на председател и секретар на обединението.
2.3апознаване с новия ЗПУО и ДОС.
3.Приемане план за работа на МО през настоящата учебна година.
4.3апознаване с изискванията на РУО-Плевен за оформяне документацията на учителя и
класния ръководител.
отг. Лора Бачийска
председател на МО
м.октомври

!.Проучване на интересите на учениците, участие и работа по класове в различни
извънкласни дейности.
2,Обсъждане на форми и начини за празнуване Деня на народните будители.
3.Приемане на програма за отбелязване на национални, етнически и религиозни празницитържества, конкурси, беседи.

4.Подготовка за родителско-учителска среща.
отг. инж. Нели Аврамова, класни ръководители
м.ноември:

1.Оказване на помощ и съдействие на новопостъпилите членове на МО и на учителите с
кратък педагогически стаж.
2.Набелязване и провеждане на мероприятия свързани с изучаване живота на патрона на
гимназията.
З.Запознаване със задължителни символи на ПГМЕТ ’’Христо Смирненски”-училищно
знаме, училищен химн, национално знаме, държавен химн.
отг.инж.Цветелина Стойкова, Веселин Коларов, Класни ръководители
м.декември:

1.Набелязване мерки и дейности за изоставащите ученици, за неактивните ученици в
дейностите на гражданското образование.
2. Пропуски в попълването на училищната документация- дневници, лични картони,
ученически бележници.
отг.Н.Пацовска, М.Цалова, В.Коларов,кл.ръководители
м.януари:

1.Обмяна на опит и идеи между класните ръководители за формите и методите на работа на
тема”Повишаване на желанието за изява и инициатива на учениците”.
2,Организиране участието в регионални и национални конкурси и провеждане вътрешноучилищни олимпиади по:български език и литература,математика,физика,техническо
чертане,история,биология и география.
отг. инж.Н.Аврамова, инж.Н.Танчева, В.Коларов, Р.Бешовска
м.февруари:

1.Отчет на работата на МО на класните ръководители за Гвия учебен срок.
2.Набелязване мерки за подобряване работата на обединението.
отг. Лора Бачийска
председател на МО
м.март:

1.Беседа-обучение с МО за актуализация и подобряване на уменията им за работа с
училищната документация, преструктуриране на учебните планове и допълнителния час на
класа.
2.0бмяна на опит и идеи между класните ръководители за формите и методите на работа.
отг. Лора Бачийска -председател на МО
м.април:

1.Проблеми със застрашените ученици от отпадане.
2,Осъществяване на обучение от медицинско лице на класните ръководители на тема:
’’Изграждане на навици за здравословно хранене при подрастващите”
3.Организиране и провеждане екскурзии до храмове в България, съхранили българския дух,
традиции и култура.
отг.Г.Димитров, инж.Б.Кръстева, Р.Бешовска
м.май:

1.Мероприятия по отбелязване празника на училището и подготовка за изпращане на
випускниците.
2,Обсъждане идеи за честване празника на славянската писменост и култура.

отг. М.Цалова, Лора Бачийска,В.Молловска
м.юни:

1.Изготвяне на характеристики на учениците по класове- формат и изисквания.
2. Отчет за работата на МО на класните ръководители за изминалата учебна година.
2.Набелязване на мерки за подобряване дейността на обединението през новата учебна
година.
отг. Лора Бачийска
председател на МО

Председател на МО на класни ръководител!

