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Общи положения 

Планът за дейността на Методическото обединение на учителите от прогимназиален етап е 

изготвен от състава на обединението и приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 

№ 1/16.09.2019г.  Той е съобразен със Стратегията на училището и възрастовите особености на 

учениците.  

Работата на МО се отчита в края на I и II срок. 

Състав на МО: 

Председател: Дора Рашева – ст.учител по български език и литература 

Членове на МО:                                     

        1. Виолета Бонева – ст. учител по английски език 

2. Петя Ненова– учител по математика ,физика и информационни технологии 

       3. Евгени Стоянов – ст.учител по физическо възпитание и спорт 

Раздел I 

Кратък анализ и оценка на дейността на МО през учебната 2018/2019 година: 

 Цялата дейност на МО протече съгласно залегналите в годишния план и произтичащите задачи 

от новоприетите нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието. В 

МО е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност 

на резултатите. Правилното планиране на работата бе решаващо условие за усъвършенстване 

на качеството на организацията, структурата и методиката на обучението по български език и 

литература, чужди езици, математически и природни науки. 

Раздел II 

Цели, стратегии и приоритети на МО 

Цели: 

 Стремежът на МО през 2019/2020 година е утвърждаване на престижа и доброто име на 

училището. 

 Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешно-

квалификационна дейност. 

 Усъвършенстване на професионалните умения и нагласи. 

 Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти на ЕС в духа на 

демократични ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и 

създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване 

общочовешките и национални ценности, на чувство за принадлежност към общо 



училищния  колектив, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби. 

 Осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на 

езиковите,социокултурните и литературните компетентности по роден език. Постигане 

на чуждоезикова компетентност, в съответствие с Държавните образователни стандарти 

и Европейската езикова рамка. 

 Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици. 

  Мотивиране на учениците за усвояване на знания, умения по 

 различните учебни предмети. 

  Развиване на индивидуалните способности и таланти на учениците. 

 Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията на външно 

оценяване в VІІ клас. 

Задачи: 

 да се създадат условия в методическото обединение за хуманна и 

делова атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи, 

проблеми и трудности 

 да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване 

чрез обмяна на педагогически опит . 

да се развиват  интелектуалните способности на учениците , тяхната 

самостоятелност и индивидуалност, чрез търсене на ефективни 

 технологии за учене . 

 да се акцентира върху способностите за самостоятелното получаване на знания и 

тяхното правилно използване. 

 Да се обогатява творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение. 

 Мотивиране на учениците за участие в проекти. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна 

работа и избор на приоритети. 

 Форми 

  Самообразование 



  Самоусъвършенстване 

  Сбирки 

  Работни срещи 

  Семинари 

  Курсове 

  Открити уроци 

 Онлайн обучение.   

Раздел III 

Дейности по изпълнение на основните задачи: 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 Вътрешнинституционална квалификационна дейност 

 

Период на 

провеждане 

Тема на квалификационната дейност Форма на 

провеждане 

Ръководител 

на квалиф. 

форма от 

педагогичес- 

ките 

специалисти 

Отговарящ за 

провеждането 

септември 

 

Сбирка за приемане на плана на МО. 

Изготвяне на график на сбирките на 

МО-всеки месец. 

работна  

среща 

председател 

на МО 

председател на 

МО 

16.09.2019г. Тържество за откриване на учебната 

2019/20120 година 

   

септември Нормативни документи за 

системата на предучилищното и 

училищното образование . Изготвяне 

на пълна документация: Изготвяне 

на пълна документация: 

- Дневник по образец. 

- Годишно разпределение по 

предмети. 

- Декларация от родителите – 

работна  

среща 

директор , 

преподавател

ите  по 

предмети и 

класни 

ръководители 

директор, 

преподаватели

те  по 

предмети и 

класни 

ръководители 



по образец и в определените срокове. 

септември Участие на учителите в 

септемврийски съвещания и 

запознаване с новостите по 

отделните предмети за учебната 

2019/2020 г. 

работна  

среща 

директор директор 

септември Организиране на обща и по класове 

родителска среща. 

 

 Директора и 

класните 

ръководители  

 

Директора и 

класните 

ръководители 

септември Изработване на график за входящо 

ниво,класни и контролни 

работи,консултации по предмети и 

допълнителна  работа с изоставащи 

ученици. 

 преподавател

ите  по 

предмети  

преподаватели

те  по 

предмети  

септември Отбелязване Денят на европейските 

езици  

педагогичес-

ка практика 

  

октомври Споделяне на опит и обмяна на 

мнения с учителите, преподаващи в 

IV клас с цел осигуряване на плавен 

преход от IV към V клас. 

педагогичес-

ка практика 

преподавател

ите  по 

предмети и 

класни 

ръководители 

преподаватели

те  по 

предмети и 

класни 

ръководители 

октомври Ефективни училищни политики за 

превенция на проявите на тормоз и 

насилие в училище 

дискусия Виолета 

Бонева 

Виолета Бонева 

октомври Провеждане и оценяване входното 

ниво на учениците и предприемане на 

необходимите мерки за преодоляване 

на констатираните пропуски 

 преподавател

ите  по 

предмети и 

класни 

ръководители 

преподаватели

те  по 

предмети и 

класни 

ръководители 

постоянен Допълнителна работа с ученици – 

изоставащи и напреднали в часовете 

за консултация на учителите. 

 учителите по 

предмети 

 

октомври Планиране и провеждане на 

мероприятия, свързани със Седмица 

на четенето: Маратон на четенето 

,парад на приказни герои,анкета за 

четенето. 

педагогичес-

ка практика 

учителите по 

БЕЛ 

учителите по 

БЕЛ 



октомври Проучване на интересите на 

учениците, чрез провеждане на 

анкета на тема: ”Училището - 

желана територия. 

 класни 

ръководители 

класни 

ръководители 

постоянен Развиване на творческите 

способности на учениците в 

различни извънкласни форми. 

 учителите по 

предмети 

учителите по 

предмети 

ноември Подкрепа за личностно развитие на 

учениците чрез формите на 

приобщаващото образование 

кръгла маса Координатор Координатор 

декември Състезание по изразително четене 

„Аз обичам България и българския 

език “ 

открита 

педагогичес-

ка практика 

учителите по 

БЕЛ 

учителите по 

БЕЛ 

постоянен Мултимедията в учебните часове 

като средство за повишаване 

интереса на учениците. 

 преподавател

ите по 

предмети  

преподаватели

те по предмети  

 Провеждане на мероприятия по 

случай: 

-Ден на народните будители 

-Ден на толерантността 

– Ден на християнското семейство 

 – годишнина от обесването на Васил 

Левски 

-Свети Валентин  

- Седмица на „Розовата фланелка“- 

дейности срещу тормоза в училище 

-Трети март– национален празник на 

България 

- Български обичаи и традиции-

Коледа,Баба Марта,пролетни 

празници  

-Чиста и зелена България, 

Ден на Земята 

-Ден на на българската просвета и 

култура и на славянската писменост  

 преподавател

ите  по 

предмети и 

класни 

ръководители 

преподаватели

те по предмети 

и класни 

ръководители 



- Ден в памет на Ботев и на 

загиналите за свободата на България 

януари Провеждане на маратон на 

четенето. Щафетно четене на 

английски език: „Четем до първа 

грешка” 

педагогичес-

ка практика 

В. Бонева В. Бонева 

януари Добри практики в ефективното 

използване на ИКТ в обучението 

открита 

педагогичес-

ка практика 

учител по 

информационн

и технологии 

учител по 

информацион-

ни технологии 

февруари ”Наркомания и престъпност” и 

“Алкохолът враг на младия човек”    

дискусия класни 

ръководители 

класни 

ръководители 

постоянен Провеждане на работни срещи в 

началото и в края на всеки срок,на 

които да се набелязват мерки и 

дейности за изоставащите и 

застрашени от отпадане ученици 

работна 

среща 

преподавател

ите по 

предмети и 

класни 

ръководители 

 

преподаватели

те по предмети 

и класни 

ръководители 

 

 

постоянен Проучване желанията на учителите 

за участие в квалификационни 

форми. 

 председател 

на МО 

председател на 

МО 

февруари Развитие на таланта и творческите 

умения на учениците в групи за  

заниманията по интереси  

открита 

педагогичес-

ка практика 

преподавател

ите по 

предмети 

 

преподаватели

те по предмети 

 

февруари Организиране и провеждане на 

педагогически семинар с кл. 

ръководители и преподаватели по 

предмети на тема: “Основни подходи 

и добри практики в сферата на 

образованието“. 

 

семинар преподавател

ите по 

предмети и 

класни 

ръководители 

 

преподаватели

те по предмети 

и класни 

ръководители 

 

март Разглеждане на темите: 

- „Образователно-възпитателно 

взаимодействие „ученик – учител – 

родител””. 

- „Нестандартно дете”. 

дискусия преподавател

ите по 

предмети и 

класни 

ръководители 

 

преподаватели

те по предмети 

и класни 

ръководители 

 

http://www.zapiski.info/search/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2


март Умения за действия  при бедствия, 

аварии и кризисни ситуации – 

превенция и действия преди, по време 

и след възникване на дадена ситуация 

тренинг Евгени 

Стоянов 

Евгени Стоянов 

април Провеждане на дискусия на 

тема“Модели на позитивното 

общуване между учители и ученици“ 

 

дискусия преподавател

ите по 

предмети и 

класни 

ръководители 

 

преподаватели

те по предмети 

и класни 

ръководители 

 

май Провеждане на родителска среща във 

връзка с НВО. 

 

 класен 

ръководител 

на седми клас 

класен 

ръководител на 

седми клас 

по плановете 

на МО 

Открити уроци по учебни предмети 

от ОП  

споделяне на 

добра 

педагогичес-

ка практика 

председатели 

на МО 

председатели на 

МО 

  

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. 

 

 

 

 

 


