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I. Основни цели:

         1. Преодоляване  на неграмотността и повишаване качеството на знанията и
уменията на учениците за самостоятелно четене.

          2. Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на учебно-въз-
питателния процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане
личността  на ученика.

 3. Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност.

4. Усъвършенстване организацията на учебния  процес и методиката на
преподаването.

          5. Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване
качеството на учебно – възпитателната работа.

          6. Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с
практическата им приложимост.

          7. Формиране на нагласа  и умения за работа в екип.

II. Основни задачи:

          1. Усвояване на минимум знания и умения по учебните предмети от всеки
ученик , съобразно индивидуалния му темп на развитие.

          2. Приоритетно оценяване уменията и компетентностите на учениците
формирани в процеса на обучение.

 3. Осигуряване на оптимално разгръщане  на личностния потенциал на
учениците .

4. Използване на ефективни методи на преподаване за овладяване на
знанията и тяхното прилагане.

          5. Планиране на урочната работа чрез съобразяване на обема от знания и
възрастовите особености на учениците.



          6. Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на знанията,
насърчаването му  за овладяване  и практикуване на интелектуалните умения,
стимулиращи активното му комуникативно поведение.

          7. Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно
взаимодействие със социалната среда.

III. Състав на МО:

 Председател: Катя Демирева

Членове:

1.Теменужка Видева
2. Радостина Петкова
3. Венелина Дечева
4. Иванка Петева
5.Петър Маринов
6. Мара Христова
7. Катя  Дачева

IV. Дейности:

1. Работна среща на членовете на МО за обсъждане  и приемане на план за
дейността на МО.

Срок: септември
                                                                                                           Отг.:  К.Демирева
2. ,, Училище, здравей”– тържество за посрещане на първокласниците .

                                                                                                          Срок.: септември
                                                                                                           Отг. : Р.Петкова

3. Присъствие на председателя на МО на есенно съвещание, организирано от  РУО
Стара Загора.

Срок:  септември
                                                                                                           Отг. :  К.Демирева

4. Работна среща за запознаване на членовете на МО с презентацията представена
от РУО на есенното съвещание за начални учители от област Стара Загора .



Срок:  октомври
                                                                                                          Отг. :  К.Демирева

  5. Оказване на помощ и съдействие на новопостъпилите учители и с кратък
педагогически стаж.

Срок: постоянен
.                                                                                              Отг.: нач. учители

6. Участие на началните учители в квалификационни курсове и семинари
организирани от МОН и РУО Стара Загора.

Срок: постоянен
.                                                                                              Отг.: нач. учители

 7. Работна среща на тема:,,Приемственост в обучението на учениците от начален и
прогимназиален етап на образованието”.  Споделяне на опит с  учителите от
прогимназиален етап , с цел осигуряване  на  плавен преход  от начален в
прогимназиален  етап.

                                                                                               Срок: септември
.                                                                                        Отг.:В. Бонева, нач. учители

8. Работна среща за отчитане на резултатите от проведените входни нива по
предмети и набелязване на мерки за подобряване на успеха на учениците.

                                                                                                             Срок:октомври.

                                                                         Отг.  кл. ръководители от начален етап

9. Споделяне на добра педагогическа практика на тема:   Ролята на класния
ръководител във възпитателната дейност- задължения и отговорности.

                                                                      Срок:  октомври
                                                     Отг. : Р.Петкова

10. Използване на различни форми и методи  за приобщаване на родителите към
учебната дейност.

                                                                                                Срок:  постоянен
                                                                                                          Отг.:   учителите

11. Дискусия на тема: ,,Дисциплината в класната стая”.



                                                                                                         Срок: ноември
                                                                                                         Отг. :  К.Демирева

12. Изготвяне на план за обща подкрепа на ученика след неотчитане на ненапредък
в рамките на 3 месеца и запознаване на родителите.

                                                                                                          Срок:  декември
                                                                                                          Отг. :  нач. учителите

13.  Провеждане на коледно тържество в ПГ .

                                                                                                          Срок:  декември.
                                                                                                          Отг. :  М.Христова
14. Семинар на тема:,, Прилагане на Механизма за противодействие на училищния
тормоз”.

                                                                                                          Срок: декември
                                                                                            Отг. : В. Бонева, нач. учители

15.  Дискусия на тема:,,Класният ръководител – фактор за успешно взаимо-
действие между училището и семейството”.

                                                                                                            Срок: януари
                                                                                              Отг. : Е. Стоянов,  учителите

16.   Организиране на „Дни на отворени врати” за наблюдение на уроци.

                                                                                                          Срок :постоянен
                                                                                                          Отг. :   учителите

17. Работна среща на членовете на МО за отчитане резултатите от учебно-
възпитателната работа през I учебен срок .

                                                                                                          Срок :февруари
                                                                                                          Отг. : нач.  учителите
18. Изложба от рисунки и мартеници.

                                                                                                         Срок :март
                                                                                            Отг.: К. Демирева,Р. Петкова

19.  Споделяне на добра педагогическа практика - oткрит  урок в II клас .



                                                                                                         Срок : март
                                                                                                         Отг. Т.Видева

20. Споделяне на добра педагогическа практика - oткрит  урок в група за  ЦОД -
II-III  клас .

                                                                                                           Срок : март

                                                                                                         Отг.: И.Петева
21. Организиране на четения във връзка със ,,Седмицата на книгата” с ученици от
начален етап под надслов ,,Любими приказни герои”.
                                                                                                          Срок:  април

Отг.: нач. учители

22. Празник на буквите  в I клас – открит урок.

                                                                                                         Срок : април
                                                                                              Отг.: Р. Петкова ,К. Дачева

23. Работна среща на членовете на МО  за обсъждане  на резултатите от НВО  в IV
клас и набелязване на мерки за повишаване им.

                                                                                                          Срок : май
                                                                                                          Отг. :  учителите
 24.  Годишно утро с четвъртокласниците.

                                                                                           Срок : май
                                                                                           Отг. : В. Дечева, П. Маринов

25. 1 юни - празник на детето.
                                                                                                         Срок : 01.06.2018 г.
                                                                                                         Отг.: нач. учители

26. Работна среща на членовете на МО за отчитане на резултатите от  учебно-
възпитателната работа през учебната година  и набелязване мерки за подобряване
успеха на учениците.

                                                                                                          Срок : юни
                                                                                                          Отг.: нач.  учителите



Настоящият план е изготвен от председателя на Методическото обединение, по
предложения на учителите от начален етап.

 Резултатите от изпълнението му ще бъдат отчетени в края на първия учебен срок и
в края на учебната година.

                                                                                 Председател наМО:

                                                                                                                  /Катя Демирева/


