


ДЕЙНОСТИ 

 

1. Заседания на методическото обединение 

 

№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат  
 

Заседание № 1 

1. Септември Изработване и приемане на план на МО, избор на 
председател. 

Силвия Стефанова  

Заседание № 2 

2. Ноември Преодоляване на информационната претовареност Мариана Вълова  

Заседание №3 

3. Март „Мотивация за успех“- начини за стимулиране на 
учениците към усъвършенстване 

Анна Цветанова  

Заседание №4 

4. Юни Отчитане на дейността на МО Силвия Стефанова  

 

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 

1. Преодоляване на информационната 
претовареност 

2. „Мотивация за успех“- стимулиране на 
учениците към усъвършенстване 

 

ноември 

 

 

 

март 

Мариана Вълова 

 

 

 

Анна Цветанова 

 

 Участие в общински, областни, национални, 
международни квалификации 

 

през учебната година ПС  



 Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 
професионална квалификация: 

Анна Цветанова- 5 ПСК 

ноември ПС  

     

 Участие в професионални конкурси, фестивали, 

конференции на училищно, областно, национално или 
международно равнище 

През учебната година Преподавателите от 
МО 

 

 Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението 
в ОВП на 

 

 ИКТ- Методическа сбирка на тема: Съвременни 
аспекти на ИКТ в образованието 

 Интерактивни методи- Работна среща на тема: 

Пробуждане на интереса на децата към нови знания 
посредством използването на интерактивни методи  
 

 

 

 

ноември 

 

 

април 

 

 

 

И. Вълов 

 

 

С. Стефанова 

 

 Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с 
родителите 

    

 „Партньорство с родителите като елемент на модела за 
изграждане на приобщаваща училищна среда“ 

януари Г. Трифонова  

     

 Обмен на опит 

 Изнасяне на урок от преподавателя в прогимназиален етап 
по БЕЛ в 4-ти клас 

 

април 

 

Анна Цветанова 

 

 Майсторски клас    

 Публикации  в научно-методически издания    

 Представяне на информация от участие в квалификация През цялата година ПС  

  

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност 

 Организиране и провеждане на Ден на книгата април А. Цветанова 

Г. Трифонова 

 

 Организиране и провеждане на Ден на Европейските езици септември С. Стефанова 

Ц. Илиева 

 

 

 

 



  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. Г. Трифонова, А. 
Цветанова 

Как да разпознаем стила 
на учене и да адаптираме 
стратегията си на 
преподаване 

2  Юни 2020 

2. С. Стефанова, Цв. 
Илиева 

Мотивация в процеса на 
учене 

2  Юни 2020 

3. М. Вълова, И. Вълов Интерактивни методи в 
обучението по ЧЕ 

2  Юни 2020 

 

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. (напр. При публикуването на ДОС или 
други проекти на документи) 

 октомври Преподавателите от 
МО 

 

 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. 

   

     

 Разработване и предварителен контрол на материали за 
провеждане на различните видове писмени изпитвания 

   

 Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище октомври, май/юни Преподавателите от 
МО 

 

 Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 
изходящо, текущи) 

октомври/юни Преподавателите от 
МО 

 

 Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП    



 Контрол и анализ за провеждането на практическата част 
от УП 

   

 Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 
затруднения при усвояването на УС 

януари 

май 

Преподавателите от 
МО 

 

 Анализ на резултатите от обучението на учениците по 
предметите от МО 

февруари 

юни 

Преподавателите от 
МО 

 

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

 Работа по поддържане или оборудване  на кабинети/ стаи  септември- юни Преподавателите от 
МО 

 

 Създаване, попълване и систематизиране на банка с 
електронни уроци, презентации – по теми или направления 

  Всеки член на МО да 
представи …. 

 Създаване и допълване на банка с материали за 
диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците/ 
децата 

   

 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). 
 

Септември- юни Преподавателите от 
МО 

 

 Подготовка на ученици за участие в конкурси, 
конференции на различно ниво (могат да бъдат изписани 
на отделни редове конкурсите, конференциите, когато има 
информация за тях) 

   

 Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването     

     

 

 

Изготвил:  Силвия Стефанова  
 /Председател на МО/  











































 
ДЕЙНОСТИ 

 

 

1. Заседания на методическото обединение 

 

№ Период на Теми/въпроси за обсъждане/работа Представящ темата Очакван резултат  



провеждане 

Заседание № 1 

1. м. септември 2019 г. Изработване и приемане на план на МО Председател МО Приемане на плана. 

2. м. септември 2019 г. Изготвяне на предложения до ръководството – заявки 
за различни материали, промени в документи в 
институцията. 

 

ПС 

Обогатяване на 
материалната база. 

3. м. септември 2019 г. Изработване на тематични разпределения. ПС Усъвършенстване на 
професионалните умения. 

4. м. септември 2019 г. Организация и провеждане на входящи равнища. ПС Повишаване качеството на 
ОВП 

Заседание № 2 

1. м. октомври 2019 г. ИКТ – методи и форми за успешна мотивация на 
учениците. 

Д. Здравкова Подобряване на ОВП 

2. м. октомври 2019 г. Анализ на резултатите от проведените входящи 
равнища. 

ПС Повишаване качеството на 
ОВП 

3. м. октомври 2019 г. Обсъждане на нормативните документи, свързани с 
ОВП по предметите от МО. Проучване на изменения в 
нормативни актове – Наредба №5 и Наредба №15  на 
МОН 

Н. Иванова Усъвършенстване на 
професионалните умения 

Заседание № 3 

1. м. ноември 2019 г. Актуализиране на комп. умения при работа с 
мултимедиен проектор и електронни ресурси. 
 

Д. Трифонов Повишаване качеството на 
ОВП 

2. м. ноември 2019 г. Резултати от диагностициране нарушенията на речта и 
езика състояние на учениците в начален етап 

Л. Лакова Преодоляване на 
затрудненията в ОВП 

Заседание № 4 

1. м. декември 2019 г. Провеждане на открит урок по  
български език и литература във 2-а клас с 
последваща дискусия. 

Н. Рангелова Обмен на идеи, похвати и 
методи на работа. 

2. м. декември 2019 г. Създаване на позитивна среда в класната стая. Ив. Георгиева Подобряване на ОВП 



Заседание № 5 

1. м. февруари 2020 г. Интерактивни методи и техники за групова работа в 
обучението. 

Т. Цветкова Подобряване на ОВП 

2. м. февруари 2020 г. Анализ на ефективността на работа с учениците, 
срещащи затруднения при усвояването на УС 

Председател на МО Подобряване 
ефективността на ОВП 

Заседание № 6 

1. м. март 2020 г. Провеждане на открит урок по  
български език и литература в 3-б клас с последваща 
дискусия. 

 

П. Иванова 

Обмен на идеи, похвати и 
методи на работа. 

2. м. март 2020 г. Приобщеният родител – ключ към семейството на 
приобщеното училище 

Н. Иванова Приобщаване на 
родителите към ОВП 

Заседание № 7 

1. м. април 2020 г. Провеждане на открит урок по математика в 4-а клас с 
последваща дискусия. 

Й. Венкова Обмен на идеи, похвати и 
методи на работа. 

2. м. април 2020 г. Представяне на информация от участие в 
квалификация 

ПС Обмен на информация 
между ПС 

3. м. април 2020 г. Подобряване на уменията и професионалното 
израстване на млади/новоназначени педагогически 
кадри 

 

П. Иванова 

Споделяне на методически 
опит 

Заседание № 8 

1. м. май 20202 г. Анализ на резултатите от работата с изявени ученици 
и ученици с обучителни затруднения. 

Ръководителите на групи Подобряване 
ефективността на ОВП 

2. м. май 20202 г. Открити уроци по БЕЛ и човекът и природата в  
4. клас от преподаватели в прогимназиален етап с 
последваща дискусия. 

А. Цветанова 

Д. Станчева 

Приемственост между 
начален и прогимназиален 
етап 

Заседание № 9 

1. м. юни 2020 г. Анализ на ефективността на работа с учениците, 
срещащи затруднения при усвояването на УС 

Председстел на МО Набелязване на мерки за 
повишаване качеството на 
ОВП 

2. м. юни 2020 г. Анализ на резултатите от обучението на учениците по ПС Набелязване на мерки за 



предметите от МО повишаване качеството на 
ОВП 

     

 

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 

1. Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в 
плана на заседанията на МО 

 Изработване и попълване на индивидуална карта за 
квалификация през учебната година и изготвяне на 
обобщена информация за участието в 
квалификационни форми 

 

 

 

през учебната година 

 

 

 

ПС 

 

 

Изработени индивидуални 
карти за квалификация. 

2. Участие в общински, областни, национални, 
международни квалификации 

- изписват се предварително, когато има информация 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 
професионална квалификация 

м. ноември 2019 г. 
м. ноември 2019 г.  
м. ноември 2019 г. 

Н. Рангелова – V 

Ив. Георгиева – III  

Й. Венкова – V  

Повишаване на 
професионалната 
квалификация 

4. Участие в професионални конкурси, фестивали, 
конференции на училищно, областно, национално или 
международно равнище 

-  Старопланински събор „Балкан фолк“ – Велико Търново 

 

м. май 2020 г. 
 

Хр. Цонков 

 

Публична изява 

 

5. Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението 
в ОВП на 

 Създаване на позитивна среда в класната стая. 

 ИКТ – методи и форми за успешна мотивация на 
учениците. 

 Интерактивни методи и техники за групова работа в 
обучението. 

 Актуализиране на комп. умения при работа с 
мултимедиен проектор и електронни ресурси. 

 

 

м. декември 2019 г. 
 

м. октомври 2019 г. 
 

м. февруари 2020 г. 
 

м. ноември 2019 г. 

 

 

Ив. Георгиева 

 

Д. Здравкова 

 

Т. Цветкова 

 

Д. Трифонов 

 

 

Подобряване на ОВП 

 

Подобряване на ОВП 

 

Подобряване на ОВП 

 

Подобряване на ОВП 



6. Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с 
родителите – методическа сбирка на тема „ Приобщеният 
родител – ключ към семейството на приобщеното 
училище“ 

 

м. март 2020 г. 
 

Н. Иванова 

 

Приобщаване на 
родителите към ОВП
  

7. Приемственост между начален и прогимназиален етап 
Изнасяне на уроци в 4. клас от преподаватели в 
прогимназиален етап: 
Български език и литература   

Човекът и природата 

 

 

 

м. май 2020 г. 
м. май 2020 г. 

 

 

 

А. Цветанова 

Д. Станчева 

 

 

Приемственост между 
начален и прогимназиален 
етап 

Обмен на опит 

8. Провеждане на открити уроци 

- Български език и литература – 2-а клас 

- Български език и литература – 3-б клас 

- Математика – 4-а клас 

 

м. декември 2019 г. 
м. март 2020 г. 
м. април 2020 г. 

 

Н. Рангелова 

П. Иванова 

Й. Венкова 

 

Обмен на идеи, похвати и 
методи на работа. 

9. Майсторски клас - - - 

10 Публикации  в научно-методически издания - - - 

11 Представяне на информация от участие в квалификация през  учебната година ПС За информация на ПС 

Работа с млади или новоназначени ПС от МО 

12 Подобряване на уменията и професионалното израстване 
на млади/новоназначени педагогически кадри 

през учебната година П. Владимирова 

П. Иванова 

Споделяне на 
методически опит. 

Организация и провеждане на извънкласна и/или извънинституционална дейност 

13 Организиране и провеждане на Тържество на буквите м. март 2020 г. Д. Трифонов 

Д. Здравкова 

Публична изява на 
учениците. 

14 Организиране и провеждане на тържества по случай  
1 ноември и 3 март 

м. ноември 2019 г. 
м. март 2020 г. 

Й. Венкова 

П. Вълкова 

Отбелязване на 
официални празници 

15 Организиране и провеждане на състезание по мини 
волейбол между учениците от 2. и 3. клас 

м. април ПС Публична изява. 

16 Организиране и провеждане на уч. екскурзии през учебната година ПС Обогатяване знанията за 
родината. 

 

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. Димитър Трифонов Умения за ефективна първа Подобряване на ОВП м. април 2020 г. 



презентация. 
2. Добринка Здравкова Умения за ефективна 

презентация. 
първа Подобряване на ОВП м. април 2020 г. 

3. Нели Рангелова Позитивни отношения в 
клас. 

първа Подобряване на ОВП м. март 2020 г. 

4. Иванка Георгиева Преодоляване на стреса и 
гнева в класната стая. 

първа Подобряване на ОВП м. март 2020  г. 

5. Нели Иванова Партньорско 
взаимодействие с 
родителите. 

втора Подобряване на ОВП м. май 2020 г. 

6. Полина Присоева Партньорско 
взаимодействие с 
родителите. 

втора Подобряване на ОВП м. май 2020 г. 

7. Йоланда Венкова Приемственост 4. – 5. 

клас 

първа Плавно преминаване към 
следващата 
образователна степен 

м. юни 2020 г. 

8. Петринка Вълкова Приемственост 4. – 5. 

клас 

първа Плавно преминаване към 
следващата 
образователна степен 

м. юни 2020 г. 

9. Татяна Цветкова Приемственост 4. – 5. 

клас 

първа Плавно преминаване към 
следващата 
образователна степен 

м. юни 2020 г. 

 

2.2. Организационна  
№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

1. Обсъждане на нормативните документи, свързани с ОВП 
по предметите от МО. Проучване на изменения в 
нормативни актове – Наредба №5 и Наредба №15  на МОН 

м. октомври 2019 г. Председател МО Усъвършенстване на 
професионалните умения 

2. Участие в екипи за разработване на проектни предложения 
на училищно/регионално/национално/международно ниво 

- - - 

3. Изготвяне на предложения  до ръководството – заявки за 
различни материали, промени в документи в институцията. 

м. септември 2019 г. ПС Обогатяване на 
материалната база 

4. Изработване на тематични разпределения м. септември 2019 г. ПС Усъвършенстване на 
професионалните умения 

5. Разработване и предварителен контрол на материали за 
провеждане на различните видове писмени изпитвания 

през учебната година ПС Повишаване качеството 
на ОВП 



6. Организация и провеждане на входящо/изходно равнище м. септември 2019г.  /   
м. юни 2020 г. 

ПС Повишаване  качеството 
на ОВП 

7. Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 
изходящо, текущи) 

през учебната година ПС Повишаване качеството 
на ОВП 

8. Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП м. юни 2020 г. ПС Усъвършенстване на 
професионалните умения 

9. Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 
затруднения при усвояването на УС 

м. февруари 2020 г. 
м. юни 2020 г. 

ПС Повишаване качеството 
на ОВП 

10 Анализ на резултатите от обучението на учениците по 
предметите от МО 

м. юни 2020 г. ПС Повишаване качеството 
на ОВП 

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

11 Работа по поддържане или оборудване  на класните стаи  през учебната година ПС Подобряване и 
поддържане на МТБ 

12 Създаване, попълване и систематизиране на банка с 
електронни уроци, презентации – по теми или направления 

през учебната година ПС Всеки член на МО да 
представи материали 

13 Създаване и допълване на банка с материали за 
диагностициране нарушенията на речта и езика на 
учениците в начален етап 

през учебната година Л. Лакова Логопедът да представи 
материали 

14 Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) 
за подобряване работата с учениците/ децата  

през учебната година ПС Всеки член на МО да 
представи инерактивни 
продукти 

15 Проучване, представяне и приложение в работата на 
материали във връзка с подобряване на ОВП 

през учебната година ПС Всеки член на МО да 
представи материали 

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

16 Подготовка за състезания на различно ниво и различен 
формат 

- „Европейско кенгуру“ 

 

април 2020 г. 
 

Н. Иванова 

Засилване интереса към 
математиката и изява на 
способностите  

17 Работа с изявени ученици  
 групи за занимания по интереси: 

           „Занимателна математика“ – 3. клас 

          „В чудния свят на компютрите – 4. клас 

 

през учебната година 

 

Н. Иванова 

Т. Цветкова 

Работа с изявени ученици 

18 Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването 
на учебния материал 

 групи с обучителни затруднения по проект 
„Подкрепа за успех“ 

            БЕЛ – 3. клас 

 

 

през учебната година 

 

 

 

 

 

 

П. Иванова 

Подпомагане на ученици, 
срещащи затруднения при 
усвояване на учебния 
материал. 



            БЕЛ – 4. клас Т. Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 


	Изготвил:  Силвия Стефанова
	/Председател на МО/

