
 



2 15.09.18-30.06.19г. Обсъждане на предстоящите празници и чествания 

през учебната година. 

Хр. Цонков, Г. Дочева, А. 

Павлова 

Подготовка за 

предстоящите празници 

 

3 15.02.2019г. Обсъждане на постигнатите учебни резултати през 

първия учебен срок 

М. Милев Анализ на постигнатите 

резултати 

4. 20-04-2019 Етични норми на поведение и преподаване Ил. Вълов Етични отношения 

5. 30.05.2019 ИКТ в обучението на учениците М. Вълова  

6. 30.06.2019 Анализ на постигнатите резултати през учебната 

година 

А. Павлова  

 

2. Направления на работата в МО 

 2.1. Методическа работа 

  2.1.1. дейности 

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

 Повишаване на квалификацията на ПС 

 Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в 

плана на заседанията на МО 

 ИКТ в обучението 

 … 

 … 

 

 

30.05.2019 

 

М. Вълова 

Ил. Вълов 

 

 Участие в общински, областни, национални, 

международни квалификации 

- изписват се предварително, когато има информация 

 

   

 Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 

професионална квалификация 

   

     

 Участие в професионални конкурси, фестивали, 

конференции на училищно, областно, национално или 

международно равнище 

- изписват се предварително, когато има информация  

15.09.2018-15.06.2019 Павлова, Дочева, 

Цонков 

 

 Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението 

в ОВП на 

 Интерактивни методи-Използване на Интерактивни 

15.09.2018-15.06.2019 

 

 

 

 

 

 



методи и нови форми за мотивация на учениците по 

Бит, Технологии и Изкуства 

 Актуализиране на комп. умения 

 Работа с Електронен дневник 

 

 

 

10. 2018 

 

 

М. Вълова 

Ил. Вълов 

 Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с 

родителите 

    

 Приемственост между прогимназиален етап и начален 

етап-изнасяне на открит урок в  клас. 

30.02.2019,  

30.05.2019 

Павлова 

Дочева 

 

     

     

 Обмен на опит 

 Провеждане на открити уроци 

- изписват се за всеки ПС от МО 

Дни на отворени врати за наблюдаване на уроци 

Технологии и предприемачество 

ФВС 

Музика 

 

 

 

24.12.2018 

30.04.2019 

30.05.2019 

 

 

 

М. Вълова 

М. Милев 

А. Павлова 

 

 Майсторски клас    

 Публикации  в научно-методически издания    

 Представяне на информация от участие в квалификация 09. -  05.2019 ПС  

     

     

 Работа с млади или новоназначени ПС от МО 

     

     

     

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност 

 Организиране и провеждане на изложби 15.09.2018-15.05.2019 Г. Дочева  

 Организиране и провеждане на концерти-участие на ВГ и 

танцов състав „Веселяче” във всички училищни празници 

09.2018-06.2019 А. Павлова, Хр. 

Цонков 

 

 Организиране и провеждане  на спортни състезания, на 

спортен полуден 

15.09.2018-15.06.2019 М. Милев  

     

     

     



 

  2.1.2. теми за самообразование на ПС от МО 

 

№ Учител Тема за самообразование Поредна година, за която 

работи по темата 

Очакван резултат от 

работата по темата за 

самообразование 

Краен срок за 

представяне на резултата 

от работата по темата 

през настоящата година 

1. Антоанета Павлова „Плейбек и синбек-

музика и съвременни 

технологии-търсене, 

сваляне на музика 

Втора  05.2019 

2. Мариана Вълова Т и П „Професионално 

ориентиране. Професиите  

на бъдещето” 

Първа  03.2019 

3. Илиан Вълов ИТ „Връзка с родители 

чрез електронен дневник 

на Школо бг” 

Първа  06.2019 

4. Мирослав Милев „Ролята на спортните 

игри в часовете по ФВС” 

Втора  05.2019 

5. Геновева Дочева „Ефективно обучение” Първа   04.2019 

6. Христофор Цонков „Работа с даровити деца” Втора  05.2019 

 

 2.2. Организационна  

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

 Обсъждане на нормативните документи, свързани с ОВП 

по предметите от МО. Проучване на изменения в 

нормативни актове. Актуализиране на разработени 

материали.  

При публикуване А. Павлова  

 Участие в екипи за разработване на проектни 

предложения на училищно, регионално, национално или 

международно ниво 

   

 Изготвяне на предложения  до ръководството – заявки за 

различни материали, промени в документи в институцията. 

30.05.2019 Ил. Вълов  

     

 Изработване на тематични разпределения, отговарящи на 15.09.2018 Преподавателите  



изискванията за съдържание и структура по отделните 

предмети 

 Разработване и предварителен контрол на материали за 

провеждане на различните видове писмени изпитвания 

11.2018 Преподавателите  

 Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище 10.2018 Преподавателите 

по отделните 

предмети 

 

 Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 

изходящо, текущи) 

06.2019 Г. Дочева  

 Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП 04.2019 М. Вълова  

 Контрол и анализ за провеждането на практическата част 

от УП 

05.2019 М. Милев  

 Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 

затруднения при усвояването на УС 

03.2019 Хр. Цонков  

 Анализ на резултатите от обучението на учениците по 

предметите от МО 

06.2019 А. Павлова  

     

     

     

 Работа по модернизацията  на работното място, систематизиране на наличната МТБ, методически и дидактически материали 

 Работа по поддържане или оборудване  на кабинети/ стаи  15.09.2018 Класните 

ръководители 

 

 Създаване, попълване и систематизиране на банка с 

електронни уроци, презентации – по теми или направления 

02.2019 М. Вълова Всеки член на МО да 

представи …. 

 Създаване и допълване на банка с материали за 

диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците/ 

децата 

03.2019 Ил. Вълов  

 Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) 

за подобряване работата с учениците/ децата  

   

 Проучване, представяне и приложение в работата на 

материали във връзка с подобряване на ОВП 

   

 Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения  

 Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и 

различен формат (вкл. онлайн). 

 

15.09.2018-15.06.2019 М. Милев  

 Подготовка на ученици за участие в конкурси, 15.09.2018-15.06.2019 Цонков, Дочева,  



конференции на различно ниво (могат да бъдат изписани 

на отделни редове конкурсите, конференциите, когато има 

информация за тях) 

Панков, Павлова 

 Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването  15.09.2018-15.06.2019 Преподавателите  

     

 

 

 

 

 


