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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящият план е подготвен на заседание на МО на началните учители, 

проведено на 02.09. 2019 г. 

Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на първия срок и в 

края на учебната година. 

 

СЪСTАВ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ В НАЧАЛЕН Е ЕТАП 

Председател: Лидия Пепелянкова        

Членове:  

         1. Витория Йорданова 

         2. Ива Станимирова 

         3. Елена Христова 

         4. Ирена Стоянова 

         5. Марияна Мишева 

 
 

СТРАТЕГИИ  В ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

•  Осигуряване на достъпно всеобхватно  и качествено образование на 

учениците. 

•  Обогатяване на материалната база в посока на използване на новите 

технологии в образованието. 

•  Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите  ученици . 

•  Активно взаимодействие с родителите. 

 
ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ: 

1. Училището –желано място за ученика. 

2. Образованието –съобразено с възрастовите и индивидуалните 

особености на детето. 

3. Подобряване на дисциплината сред учениците чрез: 

 Навременно и справедливо налагане на наказания; 

 Единни педагогически изисквания относно дисциплината на учениците 

 Своевременна връзка с родителите на учениците 

 Изслушване на учениците относно техните проблеми 

 Спазване на задълженията от дежурните учители 

4. Развитие на извънкласната  дейност на учениците, чрез включването им в 

различни проекти и програми. 

5. Създаване на условия за превенция на агресията на учениците. 

6. Приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването 

на училищните проблеми. 

  

 ЦЕЛИ: 

Образователни: 

 Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на знанията и  

уменията на учениците за самостоятелно учене. 



 Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на учебно-

възпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при 

изграждане личността на ученика. 

 Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност. 

 Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката на 

преподаването. 

 Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване 

качеството на учебно-възпитателната работа. 

 Популяризиране на целодневното обучение и изтъкване на предимствата 

му. 

 Създаване на единни критерии за контрол и оценка на знанията и 

уменията на учениците. 

Възпитателни: 

 Положителна мотивация за образование. 

 Умения за общуване в мултикултурна среда. 

 Изграждане на активна гражданска позиция. 

Развиващи: 

 Да се усъвършенства специализацията и квалификацията на учителите. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Усвояване на минимум знания и умения по всички учебни предмети от 

всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие. 

 Приоритетно оценяване на уменията и компетентностите на учениците 

формирани в процеса на обучение. 

 Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на 

учениците. 

 Планиране на урочната работа чрез съобразяване на обема от знания с 

възрастовите особености на учениците и намаляване на академичната 

претовареност на учебното съдържание. 

 Използване на ефективни методи на преподаване за овладяване на 

знанията и тяхното прилагане. 

 Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, 

насърчаването му за овладяване и практикуване на интелектуалните 

умения, стимулиращи активното му комуникативно поведение. 

II. НАПРАВЛЕНИЯ 
     1. В теоретичен план обсъждане на актуални спорни теми. 

     2. В практически план - обмяна на практически опит. 

 

III. ГЛОБАЛНА ТЕМА 
    1. Привличане и задържане на учениците в училище. 

    2. Повишаване качеството на образователното равнище на учениците. 

    3. Опазване на училищното имущество. 

 



IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ: 

 

№ Дейности и мероприятия Срок Отговорник 

1. Разработване и приемане  на плана за 

работата на Методическото обединение през 

учебната 2019-2020 година. 

месец 09.2019г. Председател на МО 

2. Подобряване и обогатяване на наличната 

материална база и естетизация на 

училищната среда. 

Постоянен Начални учители,      

учители в ГЦОУД 

3. Посещение на годишното съвещание на 

началните учители.  

По график на РУО 

Перник 

Председател на МО  

4. Изготвяне  на  плановете по ИУЧ за 1, 2, 3,4 

клас, годишните тематични разпределения и 

планове на класните ръководители и  на  

учителите в ГЦОУД съобразно 

изискванията, с вкючени теми по БДП и 

ЗБАКП  

 месец 09.2019 г. Начални учители,      

учители в 

ГЦОУД                                                   

                                                 

5. Изготвяне и представяне на план- графици 

за провеждане на часовете по БДП. 

месец 09.2019 г. Начални учители  

6. Участие в тържеството за откриване на 

Новата учебна година. 

месец 09.2019 г. Начални учители,      

учители в ГЦОУД                                                                                      

7. Обмен на идеи и методи на работа, както и 

на похвати за разнообразяване на учебната 

дейност. 

Постоянен Начални учители,      

учители в 

ГЦОУД                                                                                                 

8. Актуализиране на програмата за работа  с 

ученици билингви с цел повишаване 

качеството на образованието и постигане на 

по–добра успеваемост на учениците от 

ромски произход в началин етап на 

обучение. 

месец 09.2019 г. Начални учители,      

учители в ГЦОУД 

9. Изготвяне и провеждане на: тестовете за 

входно равнище на учениците от 2-4 клас; 

тестове  за училищна готовност на 

учениците от 1 клас и анализиране на 

резултатите от тях. 

месец 10.2019 г. Начални учители 

10. Участие в дейности в изпълнение на 

Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността ( 2014-2020 г.) 

По график на РУО Начални учители,      

учители в ГЦОУД 

11. Участие на учителите от МО в реализиране 

на проекти по Европейските програми. 

През учебната 

година 

Ккласни 

ръководители, 

учители в ГЦОУД 

12. Провеждане на родителски срещи. През учебната 

година 

Класни 

ръководители 

13. Използване на различни форми и методи на 

приобщаване на родителите към учебната 

дейност. 

Постоянен Начални учители,      

учители в ГЦОУД 

14. Запознаване на родителите с учебния план и 

Правилника за вътрешния ред и дисциплина 

в училище. Информиране  относно реда за 

получаване и връщане на предоставените за 

месец 10.2019 г. Начални учители,      

учители в ГЦОУД 



безплатно ползване от училището учебници 

и учебни помагала . 

15. Провеждане на консултации и индивидуална 

работа с напреднали и изоставащи ученици. 

Постоянен Начални учители 

16. Използване на информационни технологии в 

часовете. 

Постоянен Начални учители,      

учители в ГЦОУД 

17. Покана към представители на органите от 

КАТ за изнасяне на  беседа за БДП. 

месец 10.2019 г. Начални учители 

18. Участие на учениците от начален етап в 

изложби, състезания и конкурси. 

През учебната 

година 

Ккласни 

ръководители, 

учители в ГЦОУД 

19. Покана към медицински лица за изнасяне на 

здравна беседа. 

месец 12.2019 г. Начални учители 

20. Организиране на Коледно тържество за 

учениците от 1-4 клас 

месец 12.2019 г. Начални учители,      

учители в ГЦОУД 

21. Обобщаване на резултатите от учебно-

възпитателната работа в края на първия 

учебен срок. Набелязване на мерки за 

отстраняване на допуснатите грешки. 

месец 02.2020 г. Председател на МО 

22. “Традициите са живи“ - изготвяне  на 

изложба от мартеници, картички, рисунки за 

1 март.  

месец 03.2020 г. Начални учители,      

учители в ГЦОУД 

23. “ Играта е здраве“- спортни състезания 

между групите  в ГЦОУД по случай 

посрещането на пролетта 

месец 03.2020 г. Учители в ГЦОУД 

24. „ Знам и мога“- състезание месец 04.2020 г. Начални учители       

25. Отбелязване на седмицата на детската книга 

чрез: посещение на библиотеката и четене 

на откъси от любими книжки и приказки . 

месец 04.2020 г. Начални учители 

26. Подготовка на учениците от IV-ти клас за 

провеждане на външното оценяване по 

всички предмети. 

месец 05.2020 г. Ирена Стоянова 

27. Изготвяне и провеждане на тестовете за 

изходно равнище на учениците от начален 

етап и анализиране на резултатите от тях. 

месец 05.2020 г. Началните учители 

 

28.  „Седмица на Европа“  

 „Ден на  Отворените врати“- за 

родители на ученици от начален етап 

 Традиционно масово българско хоро 

с ученици и учители 

месец 05.2020 г. Начални учители,      

учители в ГЦОУД 

29. „Ние вече сме грамотни“ - празник на 

буквите за I-ви клас 

месец 05.2020 г. Виктория 

Йорданова 

30. Участие в подготовката и провеждането на  

тържеството посветено на 24 май. 

месец 05.2020 г. Начални учители,    

учители в ГЦОУД 

31. Организиране и провеждане на екскурзии по 

случай завършване на учебната година с 

учениците от 1-4 клас. 

месец 05.2020 г. Начални учители,      

учители в ГЦОУД 

32. Участие в квалификационни курсове, 

семинари, посещение на положителни 

Постоянен по 

график на РУО 

Начални учители,    

учители в ГЦОУД 



практики. 

33. Заключително съвещание и анализ на 

работата на Методичното обединение на 

началните учители през учебната 2019/2020 

година. 

месец 05.2020 г. Председател на МО 

34. 

 

Срещи и разговори с колеги от ПДГ за 

приемственост 

Постоянен Начални учители,     

учители в ЦДО 

35. Обхождане и сформиране на първи клас за 

следващата учебна година. 

месец 06.2020 г. Начални учители,    

учители в ГЦОУД 

36. Официално раздаване на удостоверения за 

завършен I клас и удостоверения за 

завършен начален етап.  

месец 06.2020 г. Класни 

ръководители 

37. Провеждане на допълнителна работа с 

изоставащи ученици 

месец 06.2020 г. Начални учители 

 

 

Забележка: Планът е отворен за промени и допълнения през цялата 2019/2020 

учебна  година. 

 

 

Изготвил: Лидия Пепелянкова 


