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I.Състав на обединението: 

Председател: Янка Гецова - учител по математика и физика и астрономия, информационни технологии  

Членове: 

1. Елеонора Манолова - учител по български език и литература 

2. Венета Кирова- учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 

3. Мариета Басарова - учител по история и цивилизация и география и икономика 

4. М.Кирова - учител по  физическо възпитание и спорт 

5.  М. Живкова – учител в ЦДО 

 

 

II. Теми за квалификации 

1. На училищно ниво: Повишаване качеството на образование чрез прилагане на иновативни методи на обучение. 

 

2. На методическото обединение: 

Оказване на обща и допълнителна подкрепа на учениците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЙНОСТИ 

 

1. Заседания на методическото обединение 

 

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

 

Заседание № 1 

 Септември-октомври 

2022 

1.Приемане на план на МО. 

2. Обсъждане на Наредбите на МОН 

Председател на МО. 

Членовете на МО. 

Повишаване на 

информираността на 

педагогическите 

специалисти  

 Заседание № 2 

 Октомври 2022 Провеждане на обучение в МО във връзка с работата  

с електронен дневник                       

Я. Гецова Повишаване на 

информираността на 

педагогическите 

специалисти 

 Заседание №3 

 

 

   Февруари 2022                    Провеждане на обучение в МО във връзка с работата  

с родителите                        

 

 

В. Кирова Подобряване на 

комуникацията между 

участниците в ОВП чрез 

приобщаване на 

родителите към дейността 

на училището. 

Заседание №4 

 Април 2023 Приемственост между начален и прогимназиален етап 

в усвояване на учебния материал 

Членовете на МО  

     

     



      

 

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 

 

Септември-

октомври 2022 

Членовете на МО Повишаване на информираността 

на педагогическите специалисти. 

Подобряване на комуникацията 

между участниците в ОВП чрез 

приобщаване на родителите към 

дейността на училището. 

 Участие в общински, областни, национални, 

международни квалификации 

 

 

постоянен Членовете на МО  

 Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 

професионална квалификация 

постоянен Членовете на МО  

     

 Участие в професионални конкурси, фестивали, 

конференции на училищно, областно, национално или 

международно равнище 

постоянен Членовете на МО  

 Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с 

родителите 

    

 Приемственост между начален и прогимназиален етап    

 Представяне на информация от участие в квалификация Постоянен  Членовете на МО  

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност 

 Организиране и участие в общоселски тържества  

 

   

 

 



2.1.2. Теми за самообразование на педагогическите специалисти  от методическото обединение 

 

№ 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 Елеонора Манолова Формиране на 

функционална 

грамотност на учениците 

чрез използване на 

книжни и електронни 

ресурси 

1 Повишаване на качеството на 

обучение.  Предизвикване на 

интерес у учениците към предмета. 

формирани на умения за използване 

на електронен и уеббазиран речник. 

декември 2022 

2 Венета Кирова Работа с електронен 

микроскоп. 

1 Повишаване интереса на учениците 

към природните науки, чрез 

извършване на практически задачи. 

Март 2023 

3 Янка Гецова Физика в ежедневието 2 Постигане на качествено и достъпно 

обучение и образование, основаващо 

се на най-новите тенденции и 

приоритети в образованието. 

Април 2023 

4 Мариета Басарова Затвърждаване на умения 

за изграждане на 

колективност и работа в 

екип на учениците 

1 Подобряване на дисциплината и 

създаване на колективен дух 

Април 2023 

5 Мариана Кирова Формиране на отборни 

взаимоотношения на 

учениците по време на 

игра 

1 Подобряване на отборните умения 

на учениците чрез стимулиране на 

двигателната активност 

Май 2023 

6. Мая Георгиева Организиране на 

творчески колективни 

дейности в класната стая 

2 Развива умение за комуникативна 

култура. Усвояване на морални 

норми и правила за поведение. 

Май 2023 

 

 

 

 



 

 

 2.2. Организационна  

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

 Изработване на тематични разпределения, отговарящи на 

изискванията за съдържание и структура 

постоянен Членовете на МО  

 Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище постоянен Членовете на МО  

 Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 

изходящо, текущи) 

постоянен Членовете на МО  

 Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП постоянен Членовете на МО  

 Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 

затруднения при усвояването на УС 

 Членовете на МО  

 Анализ на резултатите от обучението на учениците по 

предметите от МО 

постоянен Членовете на МО  

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

 Създаване, попълване и систематизиране на банка с 

електронни уроци, презентации – по теми или направления 

  Всеки член на МО да 

представи материали, 

презентации 

 Създаване и допълване на банка с материали за 

диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците/ 

децата 

постоянен Членовете на МО  

 Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) 

за подобряване работата с учениците/ децата  

постоянен Членовете на МО  

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

 Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и 

различен формат (вкл. онлайн). 

 

постоянен Членовете на 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) 

постоянен Членовете на МО  

 Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването 

на учебния материал  

постоянен Членовете на МО  



 

 

Председател: Янка Гецова - ………..  

Членове: 

1. Елеонора Манолова - …………….. 

2. Венета Кирова- ………………… 

3. Мариета Басарова -……………. 

4.         М.Кирова - ……………….. 

5.  М. Живкова – ………… 
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