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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящият план е изготвен от членовете на методическото обединение. Резултатите от 

изпълнението му се отчитат по време и в края на учебната година 

 

 

С  Ъ С Т А В 

НА 

МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ В НАЧАЛЕН Е ЕТАП 

 

1. Мара Христова – учител в ПГ 

2. Мариана Петкова  – старши учител в начален етап 

3. Радостина Петкова – старши учител в начален етап 

4. Теменужка Видева –  старши учител в начален етап 

5. Катя Демирева – старши учител в начален етап 

6. Дочка Иванова –учител в ГЦОУД 

7. Донка Петрова – учител в ГЦОУД 

8. Петър Маринов   – учител в ГЦОУД 

 

 

СТРАТЕГИИ  В ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

 

  Осигуряване на достъпно всеобхватно  и качествено образование на учениците. 

  Обогатяване на материалната база в посока на използване на новите технологии 

в образованието. 

 Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите  ученици . 

  Активно взаимодействие с родителите. 

  

ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Училището –желано място за ученика. 

2. Образованието –съобразено с възрастовите и индивидуалните особености на 

детето. 

3. Подобряване на дисциплината сред учениците чрез: 

*   Навременно и справедливо налагане на наказания; 

*   Единни педагогически изисквания относно дисциплината на учениците 

*   Своевременна връзка с родителите на учениците 

*   Изслушване на учениците относно техните проблеми 

*   Спазване на задълженията от дежурните учители 

4. Развитие на извънкласната  дейност на учениците. 

5. Създаване на условия за превенция на агресията на учениците. 

6. Приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на 

училищните проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ 

 

1. Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на знанията  и 

уменията на учениците за самостоятелно учене. 

2. Поставяне индивидуалността на детето в центъра на учебно възпитателния 

процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане личността на ученика. 

3. Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност. 

4. Усъвършенстване на организацията на учебния процес и методиката на 

преподаване. Обмяна на идеи и опит за съвременни методи  и форми на обучение 

между  колегите. 

5. Използване на интерактивни методи и похвати в обучението. 

6. Популяризиране на целодневното обучение и изтъкване на предимствата му. 

7.Създаване на единни критерии за контрол и оценка на знанията и уменията на 

учениците. 

 

ЗАДАЧИ 

  

1. Усвояване минимума знания и умения по учебните предмети от всеки ученик 

съобразно индивидуалния  му темп на развитие. 

2. Планиране на урочната работа чрез съобразяване обема на знания  с възрастовите 

особености на учениците .Провеждане на входяща,междинна  и 

изходяща  диагностика. 

3.Организиране на работни срещи за обмяна на идеи и опит. 

4.Участие в обучителни семинари  по теми, свързано със съвременното обучение. 

5. Оказване на методическа помощ на учителите с малък педагогически стаж. 

6. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, насърчаване за 

овладяване на интелектуални умения, стимулиращи активното му поведение. 

7. Координиране обмяната на добри практики между учителите в ГЦОУД. 

 

ВОДЕЩ ПРОБЛЕМ 

 

1.Работа за усвояване на  правилен   книжовен българския  език( Наредба №6 от 

11.08.2016г.) 

2.Подобряване качеството на учебно-възпитателния процес и осигуряване на 

позитивна атмосфера на сътрудничество и взаимопомощ. 

 

 

№ Дейност Отговорници Срок 

 

1. Провеждане на заседание на МО за  

разработване на план на МО. 

 

МО септември 2019г. 

2. Запознаване с Правилника за дейността на 

училището и промените в наредбите на МОН. 

(след септемврийските съвещания на 

началните учители ) 

Нормативни документи за системата на                            

предучилищното и училищното образование        

Председателя на 

МО 

септември 2019г. 

 

 

 

 

3. Тържество за откриване на учебната Учителите  на  16 септември 



2019/20120 година 

 

1 клас 2019г. 

4. Запознаване на първокласниците с училището – 

мед. кабинет, столовата, учителска стая, 

библиотека 

 

Учителите на 1 

клас 

м.септември 2019г. 

5 Изготвяне на графици за провеждане на 

входните нива за  установяване на знанията на 

учениците и тестове за училищна готовност на 

у-те от ПГ и първи клас.  

 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

м. септември 2019г. 

6. Провеждане на родителски срещи с 

родителите на учениците от начален етап 

 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

м. октомври 2019г. 

7. Работна среща за отчитане и анализиране на 

резултатите от проведените входни нива по 

предмети 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

м.октомври 2019г. 

8. Отбелязване деня на народните будители  

1 ноември 

начални учители 

и учители в ЦОД 

 

м. ноември 2019г 

9. Формиране на навици за самостоятелно учене в 

часовете за самоподготовка-открита 

педагогическа практика 

Дочка Иванова- 

учител в ГЦОУД 

 

 

м .декември 2019г 

10. Подготовка и участие в Коледното тържество 

 

 

учителя на ПГ 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

м .декември 2019г. 

11. Ежедневно оказване на методическа помощ на 

учители с малък педагогически стаж. 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

                                                                                              

през учебната 

година 

12. Развитие на таланта и творческите умения на 

учениците в група за занимания по интереси-

открита практика  

Радостина 

Петкова 

м.февруари2019г. 

13. Изготвяне и провеждане на междинни нива по 

отделните предмети  за края на първия учебен 

срок 

 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

  

м.февруари2019г. 

14. Обобщаване на резултатите от учебно-

възпитателната работа в края на първия 

учебен срок. Набелязване на мерки за 

начални учители 

и учители в ЦОД 

 

м.февруари2019г 



отстраняване на допуснатите пропуски и 

грешки. 

15. Стимулиране на творческата активност 

на учениците чрез провеждане на 

разнообразни дейности. 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

през учебната 

година 

16. Празник на буквите в първи клас 

 

учителите на 1 

клас 

м. март 2019г. 

17. Изложба на мартеници, картички, рисунки за 1 

март. 

 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

м. март 2019г. 

18. Традициите са живи- пролетните празници начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

м. март /април 

2019г. 

19. Провеждане на Маратон на четенето и парад 

на приказни герои 

 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

м. април 2019г. 

20. Ден на Земята-участие в изложби и 

тържество 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

м. април 2019г. 

21.. Състезание „Бързи, смели, сръчни“ 

 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

м..април/май 2019г. 

22. Открита практика –2 клас учителя на 2 клас м.април 2019г. 

23.. Използване на мултимедийни презентации и 

иновационни технологии при разработване на 

уроците 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

през учебната 

година 

24. Участие на учителите от МО в 

реализиране на проекти по Европейските 

програми. 

 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

през учебната 

година 

25. Участие на учителите от МО в обучителни 

курсове:Формиране на умения за четене с 

разбиране у учениците в I-IVклас.Методика 

на обучение по математика за деца и 

ученици билингви 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

през учебната 

година 

26. Подготовка и участие на ученици в 

училищни,общоселски и общински прояви 

 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

през учебната 

година 

27. Разговори между родители, учители и 

ученици по проблеми, свързани с 

начални учители 

и учители в 

постоянен 



взаимоотношенията с връстници, 

родители и ученици. 

ГЦОУД 

 

28. Приобщаване и включване на родителите към 

дейността на училището 

 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

постоянен 

29. Провеждане на индивидуална работа с 

напреднали и изоставащи ученици 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

постоянен 

30. Участие на членовете на МО в организираните 

по плана на РУО квалификационни курсове и 

семинарии 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

постоянен 

31. Изготвяне и провеждане на изходните нива 

по отделните предмети и анализ на 

резултатите в края на учебната година 

начални учители  

 

м. май 2019г. 

32. Анализ на резултатите от външното 

оценяване в 4 клас и изходните нива в 1-3 

клас 

начални учители м. май  2019г. 

33. 24 май-Ден на славянската писменост и 

култура 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

24 май 2019г. 

34. Организиране на тържества за 

приключване на учебната година 

начални учители 

и учители в 

ГЦОУД 

 

м. май 2019г. 

 

35.  начални учители 

и учители в ЦОД 

 юни /юли2019г. 

 

 

 

Забележка: Планът е отворен за промени и допълнения през цялата 2019/ 2020 учебна  

година. 

Настоящият план е приет на Педагогически съвет с протокол №1/16.09.2019г. 

 

 

 
 


