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I.СЪСТАВ НА МЕТОДИЧНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ. 
 

1клас Шенгюл Шаин 
2клас Невбер Незир 
3клас Неджмие Тахир 
4 клас Тезджан Рамадан 
5 клас Йозджан Талиб 
6 клас Юлвие Мехмед 
7клас Сениха Хюсеин 
8клас Нехире Даил 
10клас Ерджан Незир 
11клас Джошкун Салиев 
12клас Неджля Хабил 
 

 
II.ОСНОВНИ ЦЕЛИ:  

1.Достигане на максимално високо ниво в качеството на обучение и възпитание на 

учениците и създаване на възможности за пълноценната им социална изява. 

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. 
5.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;  

     

III.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование на 

учениците.  

 Преодоляване на езиковата бариера и усъвършенстване на български език 

като водещ в училище.  

 Възпитаване на учениците в духа на утвърдените национални и общочовешки 

ценности. 

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено социално развитие на 

подрастващите 

 Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване и 

към активно обучение, чрез обмяна на педагогически опит. 

 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.  

 Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната индивидуалност и 

самостоятелност, чрез търсене на ефективни технологии за възпитание. 

 Активно взаимодействие с родителите. 

 

 

 



 

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ , СТРАТЕГИИТЕ И  ПРИОРИТЕТИТЕ 

№ Дейности Отговорник Срок 
 месец септември   
1.  Тържествено откриване на учебната 2020/2021г. Шенгюл Шаин,Зинеп 

Кямил,  

15.09.2020г. 

2.  Изготвяне на планове за работа за часа на класа Кл.ръководители 16.09.2020г 

3.  Избор на ученически съвет по класове Кл. ръководители 16.09.2020г 

4.  Встъпителен инструктаж-с целия персонал и всички 

ученици. 

Кл. ръководители 16.09.2020г 

5.  Приемане на плана за работа на МО на класните 

ръководители за учебната 2020/2021г. 

Председателя на МО 30.09.2020г. 

6.  Провеждане на онлайн родителски срещи по 

паралелки 

Кл. ръководители 16.09-

30.10.2020г. 

7.  В плановете на класния ръководител да се набележат 

теми за формиране на здравни  и хигиенни навици. 

Кл. ръководители 16.09.2020г. 

8.  Заедно с  родителите на учениците,  предприемане на  

мерки за подобряване на дисциплината в училище и 

намаляване броя на безпричинните неуважителни 

отсъствия 

Кл. ръководители 16.09.2020-

30.06.2021г 

9.  Търсене на пътища за интегриране на децата от 

ромски произход. 

Кл. Ръководители 16.09.2020-

30.06.2021г 

10.  Включване на децата от различните етнокултурни 

групи в мероприятия, свързани с традициите и 

обичаите им.                                                                              

Кл. Ръководители 16.09.2020-

30.06.2021г 

11.  Как да се предпазим от Covid-19. Кл. Ръководители 16.09.2020-

30.06.2021г 

 месец октомври  

12.  Приемане плановете на класните ръководители Директор 16.09.2020г. 

13.  Отбелязване на Международния ден на учителя  Йозджан Талиб 05.10.2020г. 

14.  Утвърждаване на списъка на учениците, които ще 

получават стипендии за първи учебен срок 

Кл.ръководители на  

VIII, X,XI и XIIклас 

30.10.2020г. 

15.  Отбелязване на Деня на народните будители Нехире Даил 01.11.2020г. 

 месец ноември   

16.  Световния ден за възпоменание на жертвите на 

пътно-транспортни произшествия. 

Кл.ръководители 18.11.2020г. 

17.  Обучение по БДП на учениците от I-VIIIклас Кл.ръководители 30.11.2020г. 

 месец декември   

18.  Организиране на работна среща с класните 

ръководители за провеждане на коледни тържества по 

класове 

Председателя на МО 02.12.2020г. 

19.  Провеждане на онлайн родителски срещи по 

паралелки 

Кл.ръководители 18.12.2020г. 

20.  Коледна изложба на сурвакници, краваи и торти Кл.ръководители 07.12.2020г. 

 месец януари  

21.  Провеждане на тестове по БДП на учениците от I-

VIIклас 

Кл.ръководители 29.01.2021г. 

22.  Професионално ориентиране Кл.ръководител на VII 

клас 

29.01.2021г. 

23.  Изготвяне на списък на изоставащите ученици и Кл.ръководители 29.01.2021г. 



мерки за преодоляване на изоставането им. 

 месец февруари   

24.  Организиране на работна среща с класните 

ръководители за провеждане на мероприятия 

Председателя на МО 04.02.2021г. 

25.  Паралелкови родителски срещи Кл.ръководители 26.02.2021г. 

26.  Час на класа посветен на Васил Левски. Отбелязване 

на деня 

Кл.ръководители 

Нехире Даил 

19.02.2021г. 

27.   Състезание на тема „ Младежта за безопасност на 

движението”                                                           
Кл.ръководители 26.02.2021г. 

28.  Викторина на тема „Да опазим децата на пътя” Начални учители 26.02.2021г. 

 месец март  

29.  Общоучилищна изложба на мартеници Кл.ръководители 01.03.2021г. 

30.  Честване на 3-ти март Нехире Даил 02.03.2021г. 

31.  Поздравления на учителките по случай 

международния ден на жената 

Кл.ръководител 

VIIклас 

08.03.2021г. 

32.  Първа пролет-  туристически поход Кл.ръководители 19.03.2021г. 

 месец април  

33.  Великденска изложба Кл.ръководители 01.04.2021г. 

34.  Озеленяване на класните стаи. Кл.ръководители 28.04.2021г. 

35.  Викторина по БДП I-VIIIклас Невбер Незир, 

 Севинч Салиева 

29.04.2021г. 

36.  Паралелкови онлайн родителски срещи Кл.ръководители 30.04.2021г. 

 месец май   

37.  24 май-Деня на българската книжнина и славянската 

писменост и изпращане на випуск 2021 

Шенгюл Шаин, 

Неджля Хабил 

24.05.2021г. 

 месец юни  

38.  Приключване на учебната 2020/2021г. Кл.ръководители 30.06.2021г. 

39.  Организиране и провеждане на екскурзии Кл.ръководители 30.06.2021г. 
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