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  Нели Дошмановска 

Директор на ОУ „Христо Смирненски” 

град Червен бряг 

 

План за дейността на методическото обединение на педагогическите специалисти 

на КОО математика и природни науки 

учебна 2022/2023 година 
 
I. Състав на методическото обединение - 4 

1. Председател – Весела Петрова Симеонова  

2. Членове: Полина Лунголова 

Миглена Първанова 

Димитрина Станчева 

II. Теми за квалификации 

1. На училищно ниво: 

- Коучингът в училище – за кого и как 

2. На методическото обединение: 

- Родители, ученици и учители заедно – инициативност, съпричастност, отговорност 

- Взаимодействие семейство – училище. 

 

ДЕЙНОСТИ 

1. Заседания на методическото обединение 

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

Заседание № 1 

1. Септември 2022г. Разработване на план за методическата работа, 

съобразно необходимостта и желанията на учителите. 

Приемане на плана 

Председателят на МО Приемане на плана 

Заседание № 2 

1. Ноември 2022г.  Родители, ученици и учители заедно – Полина Лунголова Споделяне на добри 

mailto:ou_smirnenski2@abv.bg


инициативност, съпричастност, отговорност практики 

Заседание № 3 

1. Февруари 2023г. Взаимодействие семейство – училище. Димитрина Станчева Споделяне на добри 

практики 

Заседание № 4 

1. Май 2023г. Отчитане на дейността на МО Весела Петрова Отчет 

 

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, 

включени в плана на заседанията на МО 

 Методи и форми за успешна мотивация на 

учениците по математика и природни науки 

 Добрият учител в миналото и сега: исторически 

преглед и съвети 

 

 

Октомври/ноември 

 

Февруари 

  

 Участие в общински, областни, национални, 

международни квалификации 

 Участие в семинар на СМБ – секция Плевен 

 

Октомври 

  

 Участие в професионални конкурси, фестивали, 

конференции на училищно, областно, национално или 

международно равнище 

  Запознаване с 

иновативните методи и 

подходи. 

 Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението 

в ОВП на 

 Интерактивни методи 

 Актуализиране на комп. умения 

 

 

Февруари 

март 

Лунголова 

Петрова 

Повишаване на 

резултатите от учебно-

възпитателния процес 

 Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с 

родителите 

   

 Приемственост между 4 клас и 5 клас в областта на 

математиката и природните науки – работна среща 

Април П. Лунголова  

 Обмен на опит 

 Провеждане на открити уроци    



 Майсторски клас    

 Публикации  в научно-методически издания    

 Представяне на информация от участие в семинар СМБ Октомври В. Петрова  

 Работа с млади или новоназначени ПС от МО 

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност 

 Организиране и провеждане на състезание „Забавна 

математика“ 

Април В. Петрова, 

П. Лунголова 

 

 Организиране и провеждане на състезание „Здравословно 

хранене“ - 5 клас 

Май Д. Станчева  

 Организиране и провеждане на състезание „Наркотични 

вещества“ - 6 клас 

Февруари/Март  Д. Станчева  

 Организиране и провеждане на състезание „СПИН и 

венерически заболявания“ - 7 клас 

Декември Д. Станчева  

 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. Весела Петрова STE(A)M - концепция и 

приложение 

Първа По-добри резултати 30.06.2023г. 

2. Полина Лунголова STE(A)M - концепция и 

приложение 

Първа По-добри резултати 30.06.2023г. 

3. Димитрина Станчева STE(A)M - концепция и 

приложение 

Първа По-добри резултати 30.06.2023г. 

4. Миглена Първанова STE(A)M - концепция и 

приложение 

Първа По-добри резултати 30.06.2023г. 

 

 2.2. Организационна 

№ Дейност Период на 

реализиране 

Отговорник Резултат 

1. Участие в екипи за разработване на проектни предложения 

на училищно, регионално, национално или международно 

ниво 

01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

В. Петрова  

2. Изготвяне на предложения  до ръководството – заявки за 

различни материали, промени в документи в институцията. 

01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

В. Петрова  



3. Разработване и предварителен контрол на материали за 

провеждане на различните видове писмени изпитвания 

01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

Учителите  

4. Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище 01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

Учителите  

5. Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо) Ноември Учителите  

6. Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП 01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

Председателят на МО 

и учителите 

 

7. Контрол и анализ за провеждането на практическата част от 

УП 

01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

Директор и Зам. -

Директор 

 

8. Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 

затруднения при усвояването на УС 

Юни Учителите  

9. Анализ на резултатите от обучението на учениците по 

предметите от МО 

Февруари/юни В. Петрова  

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

1. Работа по поддържане или оборудване  на кабинети/ стаи     

2. Създаване и допълване на банка с материали за 

диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците 

Май П. Лунголова, 

Д Станчева 

Всеки член на МО да 

представи на отговорника 

материали за 

диагностициране, който и/или 

използвал през годината 

3. Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) 

за подобряване работата с учениците 

01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

Учителите  

4. Проучване, представяне и приложение в работата на 

материали във връзка с подобряване на ОВП 

01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

Учителите  

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

1. Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво 

и различен формат (вкл. онлайн). 

01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

Учителите  

2. 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) 

01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

Учителите  

3. Работа с учениците, срещащи затруднения при 

усвояването  

01.10.2022г. – 

30.06.2023г. 

Учителите  

 

Изготвил: Председател  на МО: 

Весела Петрова Симеонова 


