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ПЕТО   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”МИТЬО  СТАНЕВ” 

ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

 

 

При целодневно обучение самоподготовката на учениците заема важно място в 

образователно – възпитателния процес. От първостепенна грижа е и развитието на 

уменията на учениците в дейностите по интереси. Организацията на работата на 

учителите от ЦДО цели формирането на знания и умения, развитието на заложбите, 

умствените и физическите способности на децата, както и стимулиране 

любознателността и стремежа им към изява при индивидуална и групова работа. 

  

 

І.  Стратегии в дейността на Методическото обединение на учителите в ЦДО:  

1. Непрекъснато повишаване на квалификацията и обогатяване на 

компетентностите на учителите в ЦДО за ефективно изпълнение на учебно-

възпитателната работа;   

2. Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование на учениците;   

3. Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици;   

4. Активно взаимодействие с родителите. 

 

ІІ. Основни приоритети: 

1. Акцент върху активната позиция на ученика в групата;   

2. Да поставим детето в центъра и да съобразим всички образователни и 

възпитателни въздействия с неговата личност;   

3. Личностното развитие на учениците да бъде постигнато чрез по-добро качество 

на самоподготовката, естетическо възпитание и отношение към природата; " 

4. Да спортуваме активно. 

 

ІІІ. Основни цели:  

1. Заниманията в ЦДО да допринасят за повишаване качеството на обучението в 

училище, както и за възможностите за практическо приложение на получените 

знания, съобразени с Европейските стандарти.  

2.  Формиране на личности с висока интелектуална подготовка, с широка обща 

култура и добра организация при самостоятелно овладяване на знанията. 

3.  Превръщане на малкия ученик в активен участник и партньор в образователно-

възпитателния процес.  

4. Постигане на интелектуално израстване на учениците. Практическо приложение 

на техните знания, умения, навици и творчески прояви.  

5. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на 

учителите в ЦДО.  

6.  Обмяна на идеи и опит за съвременни методи и форми на обучение между 

колегите. 
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ІV. Основни задачи: 

 

1. Формиране на трайна мотивация за учене у учениците чрез разнообразни форми 

за надграждане на знания в съответствие с новите образователни стандарти.  

2. Изграждане и усъвършенстване на навици у учениците за самостоятелно и 

системно овладяване на научни знания.  

3. Осъществяване на ежедневна проверка на придобитите знания чрез 

индивидуална, фронтална проверка и наблюдение върху изпълнението на 

поставените задачи.  

4. Координиране обмяната на добри практики между учителите в ЦДО.  

5.  Уеднаквяване на изискванията на учителите в ЦДО с тези на преподавателите по 

всички учебни предмети за овладяване и надграждане на учебното съдържание.  

6.  Прилагане на интерактивни методи в обучението и възпитанието на учениците.  

7. Участие на учителите в ЦДО в квалификационна дейност - вътрешноучилищна и 

външно училищна.  

8. Приобщаване на родителската общност към възпитателния процес. 

9. Участие във всички национални, календарни и религиозни празници и обичаи                                                                           

10. Посещение на театрални, куклени и музикални постановки, филми и екскурзии, 

паметници, съвместно с класните ръководители 

11. Участие на учителите от ЦДО в подходящи квалификационни курсове на МОН и 

РУО. 

12. Посещения в РИМ, НАО „Ю. Гагарин“, Неолитни жилища, Етнографска къща-

музей и Художествена галерия. 

13. Ден на отворените врати 

14. Групова работа по приложно изкуство и работа с природни материали: 

а) рисунки върху асфалт, камъчета, пана, копчета, балони и други; 

            б) изработване на предмети – състезания и изложби.  

 

 

V. Дейности за постигане на целите и изпълнение на поставените задачи: 

 

1. Сформиране на МО на учителите в ЦДО и избор на председател. Разработване на 

план за дейността на МО.      

 

        Срок: м. 09.2021  г.                                                                                                                                                                                         

Отговорник: учители ЦДО 

2.  Запознаване с новостите в закона за предучилищното и училищното образование 

и с държавните образователни стандарти. 

                                                                                                        Срок: м. 09.2021  г.                                                                                                                                                                                         

Отговорник: учители ЦДО 

 



ПЕТО   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”МИТЬО  СТАНЕВ” 

ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

 

 

3.  Изготвяне на годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден.                                                                                   

                                                                                                       Срок: м. 09.2021  г.                                                                                                                                                                                         

Отговорник: учители ЦДО 

 

4.  Организация и осъществяване на компонентите на рамковата програма за 

целодневната организация на учебния ден:  

а) Дейностите в групите за целодневно обучение в начален етап се разпределят 

дневно както следва:  

2 часа обяд, организиран отдих и физическа активност;  

2 часа самоподготовка;  

2 часа занимания по интереси.  

                                                                               Срок: постоянен 

                                                                                                Отговорник: 

учители ЦДО 

 

 

✔ „ Красотата на шарената есен “ – изложба на творби от природни материали 

                                                                                                                                                                                           

Срок: м.10.2021 г. 

                                                                                                                     

Отговорник:  учители ЦДО 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

✔ Изработване на презентация и постери във връзка с Деня на християнското 

семейство     

                                                                                                                                

Срок: м.11.2021г.                                                                                                                                                                                         

Отговорник: учители ЦДО 

                                                                                                                                                                                                                                                       

✔ Участие в Коледен базар с изработени предмети и украса 

 

Срок: м.12. 2021 г.                                                                                          

Отговорник: учители ЦДО  и 

педагогически съветник 

 

✔  Изработване на презентации и постери за живота и делото на В. Левски 

                                                                        Срок: м.02.2022 г. 

                                                                                           Отговорник: учител ЦДО 
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✔ Изложби посветени на празниците Баба Марта, Осми март и Първа пролет 

                                                                                                                                    

        Срок: м. 03. 2022 г. 

                                                                                                                                   

Отговорник: учители ЦДО 

 

 

✔ Провеждане на Великденски базар с участието на деца и родители.                                                                                                      

Срок: м. 04. 2022 г. 

                                                                                                                              

Отговорник: учители ЦДО                                                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                    

✔ Участие в междуградски мероприятия в сътрудничество с МОС 

                                                                                                    Срок: м. 05. 2022 г. 

Отговорник: учители ЦДО 

                                                              

 

 

Първи клас 

 

 

 

● Изработване на мартеници – изложба 

Срок: м.03.2022 г. 

Отговорник: Сн. Иванова, Д. Аврамова 

 

                                                                                                   

● Изработване на картички за Първа пролет – изложба 

                                                                                                  

 Срок: м.03.2022 г. 

     Отговорник: Д. Михалева, Юл. Митева 

 

● Провеждане на конкурс за Мис и Мистър Краснопис 

     Срок: м.04.2022 г. 

                 Отговорник: Н. Тенева, Сн. Иванова  
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Втори клас 

 

● Здравна беседа на тема „Здравословно хранене“  -  четене и обсъждане на 

приказки за здравето 

Срок: м. 11. 2021 г. 

Отговорник:  Сн. Атанасова, Ив. Готева 

 

● Изработване на коледни картички и гирлянди 

                                                                        Срок: м. 12. 2021 г. 

Отговорник: Ем. Димитрова, П. Маринова 

 

● „Баба Марта “ – изложба на мартеници и посрещане на Баба Марта 

                                                                                                     

Срок: м. 03. 2021г. 

Отговорник: Ив. Иванова 

 

● „Да посрещнем Пролетта с рисунки и цветя“- изложба 

                                                                                                    Срок: м. 03. 2021г. 

Отговорник: Ем. Димитрова 

 

 

● Провеждане на конкурс за Мис и Мистър на Математиката 

                                                                                                                                                    

Срок: м. 05.2021г. 

Отговорник: Ив. Готева, П. Маринова 

 

 

Трети клас      

                                                                                                                                                                                 

● „ Златна есен “ – изложба на творби от природни материали 

                                                                                                                                                  

Срок: м. 10. 2021 г. 

Отговорник: П. Константинова, Е. Динева 

      

● „ Снежна магия “- изложба на рисунки, апликации, пластилин 

                                                                                                                                     

Срок: м. 01.2022г. 

Отговорник: П. Пидакиева, Н. Артинова 
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● „Вълшебства в класната стая“ – четене и обсъждане на литературни 

произведения и запознаване с творчеството на писатели 

 

                                                                                                   Срок: м. 02.2021г. 

           Отговорник: М. Влайкова, Св. Енчева 

 

● Изложба по повод празника Цветница – „Пролетни вълшебства“   

                                                                                                                                                   

Срок: м. 04.2021г. 

Отговорник: П. Константинова, П. 

Пидакиева 

 

 

● Конкурс „ Забавна математика“ 

                                                                                                   Срок: м. 04. 2021г. 

Отговорник: Н. Артинова, М. Влайкова 

 

 

 

                                                               Четвърти клас 

 

● Конкурс „ Аз пиша правилно“  

 

                                                                                                   Срок: м. 11. 2021г. 

                                                               Отговорник: Л. Рукова, Д. Петрова 

 

 

 

● Изложба на тема „Коледа“ 

      Срок: м. 12.2021г. 

Отговорник: Д. Петрова,   

Р. Иванова                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

● Запознаване с народни песни, танци и носии от различни фолклорни области на 

България 

                                                                                                  Срок: м. 03. 2022г. 

Отговорник: Е.Динева, Р.Иванова 
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● Посещение на Астрономическа обсерватория „Ю. Гагарин“  по повод 22 април- 

Ден на Земята 

                                                                                                                                                   

Срок:м.04.2022г. 

Отговорник: Е. Динева, Л. Рукова 

 

 

● Провеждане на състезание на тема „ Аз обичам България“ 

                                                                                               Срок: м. 05. 2022 г. 

Отговорник: Д. Петрова, Р. Иванова 

 

●  Участие на учителите в ЦДО в училищните квалификационни дейности и 

обучения от външни институции 

Срок: постоянен 

                                                                                                Отговорник: 

учители ЦДО 

 

●  Организиране на работни срещи за обмяна на добри практики между 

учителите в ЦДО.  

Срок: постоянен 

                                                                                                Отговорник: 

учители ПИГ 

 

 

● Отчет за работата на МО през учебната 2021/2022 година.  

  

Срок: м. юни 2022  

Отговорник:  

Председател на МО 
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2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

Форма/тема Ръководите

л от 

педагогичес

кия екип 

Продължител

ност в 

академични 

часове 

Участници 

(имена, 

длъжност) 

Сро

к 

Място на 

провежда

не 

Отговор

ник 

/необход

ими 

средства 

Работна среща-

Разработване на 

годишни планове за 

дейността на МО на 

ЦДО 

Светлана 

Енчева 

1 час МО на 

учители ЦДО 

Отг. Св. 

Енчева 

09 Пето ОУ  

Тренинг-Изкуството 

като начин за 

преодоляване на 

стреса 

П. 

Пидакиева 

1 час МО на 

учители ЦДО  

Отг. П. 

Пидакиева 

09. Пето ОУ  

Дискусия-

Целодневното 

обучение. Обмяна на 

добри практики 

Мая 

Влайкова 

1 час МО на 

учители ЦДО 

Отг. М. 

Влайкова 

12 Пето ОУ  

Работна среща-Аз 

обичам България-

обмяна на идеи, 

опити и впечатления 

Петя 

Маринова 

1 час МО на 

учители ЦДО  

Отг. П. 

Маринова 

03 Пето ОУ  

Беседа-Фолклорът в 

часовете по ИИ 

Румяна 

Иванова 

1 час МО на 

учители ЦДО 

Отг. Р. 

Иванова 

04 Пето ОУ  

Тренинг - Стъклопис  учители 

ЦДО 

 

1 час МО на 

учители ЦДО 

09 Пето ОУ  

Обмяна на опит за 

справяне с 

психологическите и 

социалните бариери 

поставени от 

епидемията с Ковид 

19 

МО на 

учители 

ЦДО 

1 час МО на 

учители ЦДО 

09 Пето ОУ  

Беседа за споделяне 

на добри практики от 

посетено обучение 

“Позитивно 

образование” 

Н. Тенева 1 час МО на 

учители ЦДО 

10 Пето ОУ  
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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ДИРЕКТОР НА V ОУ„МИТЬО СТАНЕВ”  

ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:……………..... 

                      /Диана Петкова/ 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 
НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ – 

ПЪРВИ КЛАС 

ЗА 

            УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
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Оперативна цел Дейности Срок Отговорни 

 лица 

Индикатори Финансиране 

1. Повишаване 

качеството и 

ефективността на 

образователния 

процес в училище 

1.Обсъждане и 

изготвяне на 

тематичните 

разпределения на 

учебния материал 

по отделните 

учебни предмети за 

1 клас. 

септември Класните 

ръководители 

 Не е 

необходимо 

2. Актуализиране 

на методическата 

информация по 

отделните учебни 

предмети, 

обсъждане на 

новостите при 

използването на 

методически 

похвати и избор на 

учебни помагала. 

септември Класните 

ръководители 

 Не е 

необходимо 

3. Изготвяне и 

провеждане на 

диагностични 

тестове за 

определяне на 

училищната 

готовност на 

учениците от първи 

клас. Анализиране 

на резултатите. 

септември Класните 

ръководители 

Резултати от 

тестове 

Не е 

необходимо 

4. Обсъждане на 

критерии за 

задаване на 

домашна работа и 

оценяване на 

учениковия труд в 

първи клас. 

октомври Класните 

ръководители 

Дом. работи Не е 

необходимо 

5. Обсъждане и 

изготвяне на общи 

за МО 

самостоятелни 

работи за 

оценяване на 

знанията на 

учениците. 

постоянен Класните 

ръководители 

Сам. работи  

6.Участие в 

училищни и 

извънучилищни 

постоянен Класните 

ръководители 

Сертификат 

Удостоверение 

Не е 

необходимо 
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квалификационни 

форми с цел 

повишаване 

квалификацията на 

учителите от 

обединението. 

7. Заседания на МО 

с цел обмен на 

информация от 

посетени 

квалификационни 

курсове през 

настоящата учебна 

година. 

постоянен Д. Велчева Работни срещи Не е 

необходимо 

2. Повишаване 

знанията,  

уменията и 

компетентностите 

на учениците. 

1.Провеждане по 

график, утвърден 

от директора, на 

консултации и 

индивидуална 

работа с 

напреднали и 

изоставащи 

ученици. 

постоянен Класните 

ръководители 

 Не е 

необходимо 

2. Изработване и 

използване на 

електронни учебни 

материали по 

различните учебни 

предмети, с цел 

създаване на 

повишен интерес у 

учениците и за по-

трайно усвояване 

на знанията им. 

постоянен Класните 

ръководители 

Презентации 

Електронни 

учебници 

Не е 

необходимо 

3. Подобряване 

информационната 

и 

комуникативната 

среда в 

институцията. 

1.Създаване на 

система за обмен и 

съхранение на 

документация на 

МО. 

постоянен Д. Велчева  Не е 

необходимо 

2.Създаване на 

банка от учебни 

ресурси и в 

електронна среда 

 Г. Начева Презентации Не е 

необходимо 

4. Развитие на 

приобщаващото 

образование за 

децата и 

учениците със 

специални 

1.Работни срещи с 

учителите от  

„ Ресурсен център”.  

постоянен Д. Панчева 

 

 Не е 

необходимо 

2. Споделяне на 

добри практики за 

постоянен  

 

 Не е 

необходимо 
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образователни 

потребности 

работа с деца със 

СОП. 

5. Подобряване 

на условията за 

психолого-

педагогическа 

подкрепа на 

учениците 

1. Обмяна на 

информация за 

провеждане на 

индивидуална 

работа с проблемни 

и изоставащи 

ученици и техните 

родители. 

Набелязване на 

конкретни мерки. 

постоянен Класните 

ръководители 

Работни срещи Не е 

необходимо 

2.Срещи с 

педагогическия 

съветник и 

съвместно 

решаване на 

възникналите 

проблеми. 

    

6. Осигуряване на 

възможности за 

развитие на 

интересите и 

способностите на 

учениците чрез 

обучение извън 

задължителното 

учебно време и 

ангажиране на 

свободното им 

време . 

1.Организиране и 

провеждане на 

Коледно парти. 

Участие на 

учениците от 1 клас 

в Коледен базар, 

организиран от 

училището. 

декември А. Стоева Тържества 

Коледни 

сувенири 

Не е 

необходимо 

2. Организиране и 

провеждане на 

„Празник на 

буквите” . 

април Класните 

ръководители 

Тържество Не е 

необходимо 

3. Посещение на 

музеи, театрални и 

оперни постановки 

с учебна цел. 

постоянен Класните 

ръководители 

 Не е 

необходимо 

4. Посещение на 

училищната 

библиотека по 

класове. Беседа с 

училищния 

библиотекар. 

март/април Д. Велчева Беседа Не е 

необходимо 

5.Участие в 

традиционния 

маратон на 

четенето. 

Включване на 

първокласници с 

четене на 

април Д. Велчева  Не е 

необходимо 
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бълг.нар.приказки. 

6.Организиране и 

провеждане на 

еднодневна 

екскурзия с 

маршрут: Ст. 

Загора- Пловдив- 

Ст. Загора 

май Г. Начева Екскурзия Не е 

необходимо 

7.Провеждане на 

тържество за края 

на учебната година. 

май 

 

Класните 

ръководители 

Тържества Не е 

необходимо 

7. Утвърждаване 

на училищна 

политика за 

насърчаване 

работата на 

учителите 

новатори и 

изявените 

ученици. 

1. Мотивиране и 

подготовка на 

учениците за 

участие в 

състезания и 

извънкласни изяви. 

постоянен Класните 

ръководители 

Състезания, 

спортни 

прояви, 

олимпиади 

Не е 

необходимо 

8. Превенция и 

противодействие 

на тормоза между 

учениците в 

училище. 

1. Работна среща за 

разглеждане на 

механизма за 

справяне с 

насилието и 

тормоза между 

учениците 

октомври П. Дамянова  Не е 

необходимо 

2.Съвместно 

решаване на 

възникнали 

проблеми във 

взаимоотношенията 

между учител, 

ученик, родител. 

Постоянен Класните 

ръководители 

 Не е 

необходимо 

3.Изработване на 

правила за етично 

поведение в клас 

 Класните 

ръководители 

Табла по 

класове 

Не е 

необходимо 

4.Запознаване на 

родителите с 

механизма за 

противодействие на 

тормоза между 

учениците. 

 Класните 

ръководители 

Списък Не е 

необходимо 

9. Участие на 

Обществения 

съвет  и 

родителите в 

дейността на 

1.Избор на 

родителски актив 

на класа 

   Не е 

необходимо 

2. Избор на 

представител на 

   Не е 

необходимо 
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училището. родителите за 

участие в  

Обществения съвет 

10. Възпитаване 

на национална 

идентичност и 

общочовешки 

ценности- 

чествания и 

празници. 

1.Отбелязване Деня 

на Стара Загора - 5 

октомври с 

презентация  

„Стара Загора - 

моят град”  по 

класове. 

октомври А. Стоева Презентация/ 

беседа 

Не е 

необходимо 

2.Отбелязване Деня 

на народните 

будители чрез 

беседа/ 

презентация. 

ноември Д. Велчева Презентация/ 

беседа 

Не е 

необходимо 

3.Отбелязване на 

19.02. /денят на 

Левски/ чрез 

беседа/ 

презентация по 

класове за живота и 

делото му. 

февруари Г. Начева Презентация/ 

беседа 

Не е 

необходимо 

4. Тематични 

изложби за 1 март, 

3 март, 8 март, 

Първа пролет, 

Великден 

Март/ 

април 

Д. Панчева 

П. Дамянова 

Изложби 

табла 

Не е 

необходимо 

11.Подобряване и 

модернизиране на 

материалната 

база. 

1. Изработване на 

украса на класните 

стаи. 

постоянен Класните 

ръководители 

 Не е 

необходимо 

2.Организиране на 

изложби на 

рисунки и проекти. 

постоянен Класните 

ръководители 

Изложби Не е 

необходимо 
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Дейности в изпълнение на изведени на училищно ниво цели и приоритети:  

 

Оперативна цел Дейности Срок Отговорни 

 лица 

Индикатори Финансиране 

1. Повишаване 

качеството и 

ефективността на 

образователния 

процес в училище 

1.Обсъждане и 

изготвяне на 

тематичните 

разпределения на 

учебния материал 

по отделните 

учебни предмети за 

2. клас. 

септември МО учители  Не е 

необходимо 

2. Актуализиране 

на методическата 

информация по 

отделните учебни 

предмети, 

обсъждане на 

новостите при 

използването на 

методически 

похвати и избор на 

учебни помагала. 

септември МО учители  Не е 

необходимо 

3. Изготвяне и 

провеждане на 

контролни работи и 

тестове за входно 

ниво на учениците 

от втори  клас. 

Анализиране на 

резултатите. 

септември МО учители Резултати от 

тестове 

Не е 

необходимо 

4. Обсъждане на 

критерии за 

задаване на 

домашна работа и 

оценяване на 

учениковия труд 

във втори клас. 

октомври МО учители Дом. работи Не е 

необходимо 

5.Участие в 

училищни и 

извънучилищни 

квалификационни 

форми с цел 

повишаване 

квалификацията на 

учителите от 

обединението. 

постоянен МО учители Сертификат 

Удостоверение 

Не е 

необходимо 

6. Заседания на МО 

с цел обмен на 

постоянен МО учители Работни срещи Не е 

необходимо 
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информация от 

посетени 

квалификационни 

курсове през 

настоящата учебна 

година. 

7.Обсъждане и 

изготвяне на 

самостоятелни 

работи за 

оценяване знанията 

на учениците. 

постоянен МО учители Самостоятелни 

работи 

Не е 

необходимо 

2. Повишаване 

знанията,  

уменията и 

компетентностите 

на учениците. 

1.Провеждане по 

график, утвърден 

от директора, на 

консултации и 

индивидуална 

работа с 

напреднали и 

изоставащи 

ученици. 

постоянен МО учители  Не е 

необходимо 

2. Изработване и 

използване на 

електронни учебни 

материали за 

онагледяване на уч. 

съдържание по 

различните учебни 

предмети с цел 

създаване на по- 

голям интерес у 

учениците за 

изучаването и по-

трайното му 

усвояване. 

постоянен МО учители презентации Не е 

необходимо 

3. Подобряване 

информационната 

и 

комуникативната 

среда в 

институцията. 

1.Създаване на 

система за обмен и 

съхранение на 

документация на 

МО. 

постоянен М.Манова Ел. ресурс Не е 

необходимо 

2.Създаване на 

банка от учебни 

ресурси и в 

електронна среда 

  презентации Не е 

необходимо 

3.Работа с „ Бяла 

дъска” в 

Майкрософт 

октомври М. Манова Работни срещи Не е 

необходимо 

4. Развитие на 1.Работни срещи с постоянен В.Стоянова  Не е 
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приобщаващото 

образование за 

децата и 

учениците със 

специални 

образователни 

потребности 

учителите от  

„ Ресурсен център”.  

Хр.Найденова необходимо 

2. Споделяне на 

добри практики за 

работа с деца със 

СОП. 

постоянен В.Стоянова 

Хр.Найденова 

 Не е 

необходимо 

5. Подобряване 

на условията за 

психолого-

педагогическа 

подкрепа на 

учениците 

1. Обмяна на 

информация за 

провеждане на 

индивидуална 

работа с проблемни 

и изоставащи 

ученици и техните 

родители и 

набелязване на 

конкретни мерки. 

постоянен МО учители срещи Не е 

необходимо 

2.Срещи с 

педагогическия 

съветник и 

съвместно 

решаване на 

възникналите 

проблеми. 

    

6. Осигуряване на 

възможности за 

развитие на 

интересите и 

способностите на 

учениците чрез 

обучение извън 

задължителното 

учебно време и 

ангажиране на 

свободното им 

време . 

1.Организиране и 

провеждане на 

Коледно парти. 

Участие в 

организираните уч. 

мероприятия и 

тържества. 

декември Ир.Петрова тържества Не е 

необходимо 

2. Организиране и 

провеждане на 

среща с фелдшера 

на 5 ОУ на тема 

„Как да се 

предпазим от 

инфекциозни 

заболявания ” . 

януари Хр. 

Найденова 

срещи Не е 

необходимо 

3. Посещение на 

музеи, театрални и 

оперни постановки 

с учебна цел. 

постоянен МО учители  Не е 

необходимо 

4. Участие в  

традиционния 

маратон на 

четенето. 

април Хр.Найденова  Не е 

необходимо 

5.Организиране и май МО учители екскурзия Не е 
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провеждане на 

еднодневна 

екскурзия с 

маршрут: Стара 

Загора – Сливен - 

Стара Загора. 

необходимо 

6.Провеждане на 

среща с полицаи от 

РПУ Стара Загора 

на тема “ Професия 

полицай”. 

Март/ 

април 

Ирена 

Петрова 

беседа Не е 

необходимо 

7. Среща с автор на 

детска 

художествена 

литература 

 

април 

Атанаска 

Темелкова 

беседа Не е 

необходимо 

7. Утвърждаване 

на училищна 

политика за 

насърчаване 

работата на 

учителите 

новатори и 

изявените 

ученици. 

1. Мотивиране и 

подготовка на 

учениците за 

участие в 

състезания и 

извънкласни изяви. 

постоянен МО учители Състезания, 

спортни 

прояви, 

олимпиади 

Не е 

необходимо 

8. Превенция и 

противодействие 

на тормоза между 

учениците в 

училище. 

1. Работна среща за 

разглеждане на 

механизма за 

справяне с 

насилието и 

тормоза между 

учениците 

постоянен МО учители  Не е 

необходимо 

2.Съвместно 

решаване на 

възникнали 

проблеми във 

взаимоотношенията 

между учител, 

ученик, родител. 

Постоянен МО учители  Не е 

необходимо 

3.Изработване на 

правила за етично 

поведение в клас 

  табла Не е 

необходимо 

4.Запознаване на 

родителите с 

механизма за 

противодействие на 

тормоза между 

учениците. 

  списък Не е 

необходимо 

9. Участие на 1.Избор на    Не е 
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Обществения 

съвет и 

родителите в 

дейността на 

училището. 

родителски актив 

на класа 

необходимо 

2. Избор на 

представител на 

родителите за 

участие в  

Обществения съвет 

   Не е 

необходимо 

10. Възпитаване 

на национална 

идентичност и 

общочовешки 

ценности- 

чествания и 

празници. 

1.Отбелязване Деня 

на Стара Загора - 5 

октомври с 

изложба „Стара 

Загора - моят град”  

по класове. 

октомври В. Стоянова Изложба / 

беседа 

Не е 

необходимо 

2.Отбелязване Деня 

на народните 

будители чрез 

беседа/ 

презентация. 

ноември М. Манова Презентация/ 

беседа 

Не е 

необходимо 

3.Отбелязване на 

19.02. /денят на 

Левски/ чрез 

беседа/ 

презентация по 

класове за живота и 

делото му. 

февруари Ат. 

Темелкова 

Презентация/ 

беседа 

Не е 

необходимо 

4. Беседи, проекти, 

изложби за 5 

октомври, 1 март, 3 

март, 8 март, Първа 

пролет, Великден, 

22 април- ден на 

земята 

Март/ 

април 

МО учители Изложби / 

табла 

Не е 

необходимо 

11.Подобряване и 

модернизиране на 

материалната 

база. 

1. Изработване на 

украса на класните 

стаи. 

постоянен МО учители  Не е 

необходимо 

2.Организиране на 

изложби на 

рисунки и проекти. 

постоянен МО учители изложби Не е 

необходимо 
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 І. Цели 

Стратегията на Пето основно училище „Митьо Станев“ – основна цел: 

Формиране на образовани, креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани 

в обществото личности. 

 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите и 

създаване на мотивация за самоусъвършенстване и кариерно развитие. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, нагласи и ценности. 

3. Постигане на качествено образование за формиране на образовани, креативни, социално 

отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности. 

 

II. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ: 

 1. Да се разработи система за квалификационна дейност, съобразена със Стратегията на 

училището, годишния план на училището и плановете на методичните обединения. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка, преподаване и обучение чрез 

разнообразни форми за обмяна на педагогически и методически опит. 

3. Да се създадат условия за делова и етична атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети. 

5. Образователната политика да се ориентира към личностно-центрирания подход, 

стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 

6. Да се създават трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за 

усвояване, проверка и оценка на знанията – работа по проекти, лично портфолио и др. - в 

съответствие с новите образователни изисквания. 

7. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите. 

8. Да се мотивира и стимулира стремеж за кариерно развитие на младите педагогически 

специалисти. 

9. Да се повиши квалификацията на учителите за работа с родители и ученици със специални 

образователни потребности.  

10. Да се подпомага работата на класните ръководители за изграждане на социални и 

граждански умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на културните 

различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се. 

11. Методическите обединения да се утвърждават като действена форма за 

самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на 

документацията на методическите обединения. 

12. Да се използват разнообразни форми на квалификационна работа - практикум, 

психологически или друг вид тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научно-

практически конференции, семинари и др. 

13. Квалификационната дейност да са обвърже с познаването влезлия в сила Закон за 

предучилищното и училищното образование, като и с изпълнението на новите нормативни 

документи. 

 

III. Приоритетни теми за квалификация за 2021/2022 година. 

 

1. Изготвяне на електронно професионално портфолио  

2. Преодоляване на трудности при обучението на учениците по ЧП и ЧО 

3. Практически умения за работа с изявени деца 

4. Развитие на екипните взаимоотношения 

5. Формиране на умения за активно учене 

6. Иновативни и интерактивни форми и методи на преподаване 

7. Стратегия  за работа с деца с обучителни трудности. 



 

8. Електронни образователни ресурси в дигитална среда 

9. Прилагането на техники за диференциране на работа с учениците в час. 

10. Обучение на ученици със специални образователни потребности – проблеми, 

предизвикателства, алтернативи – І-VІІ клас. 

11. Управление на класа. Умения на учителя за лидерство. Изграждане на позитивна класна 

стая -І-VІІ клас. 

12. Обмяна на добри практики между МО – работни срещи, дискусии, семинари. 

 

 
Дейности на МО на трети клас  

за учебната 2021/2022 година 

 

1. Обсъждане в МО на учебните програми и варианти за разпределение на учебното 

съдържание по ООП и РП. 

            Срок: м. септември                                                                                      отг.: Б. Петкова 

2. Запознаване с правилата и мерките за работа в условията на епидемична обстановка. 

      Срок: м. септември                                 отг.: класните ръководители на трети клас 

 

3. Разглеждане и избор на учебни помагала за учебната  2021 – 2022г. 

Срок: м. септември                                                                          отг.: Б. Петкова 

 

4. Освежаване на материално-техническата база, естетизация, тематични изложби с 

ученическо  творчество. 

Срок: постоянен                                       отг.: класните ръководители на трети клас 

 

5.  Разработване на общи критерии и единни механизми за анализ на резултатите от 

входно, междинно и изходно ниво и набелязване мерки за преодоляване на 

пропуските  

Срок: постоянен                                                                               отг.: Б. Петкова 

 

6. Провеждане на работни срещи, практикуми и семинари, заложени в плановете на МО 

за прилагане на добрите педагогически и методически практики на учителите  

Срок: постоянен           отг.: Б. Петкова 

 

7. Провеждане на родителски срещи и консултации 

Срок: постоянен                                       отг.: класните ръководители на трети клас 

 

8. Споделяне на информация, свързана с постиженията на учениците в социалните 

медии 

Срок: постоянен                                        отг.: класните ръководители на трети клас 

 

9. .Придобиване на квалификационни степени от педагогическите специалисти. 

Срок: постоянен                                                                                  отг.: Б. Петкова 

 

10. Участие в състезания, олимпиади и конкурси 

Срок: постоянен                                                                                   отг.: М. Иванова 

 

11. Провеждане на екипни срещи с ресурсни учители, логопед, психолог, педагогически 

съветник 

Срок: постоянен                                       отг.: класните ръководители на трети клас 

 

12. Посещение на музеи, театрални постановки, паркове. 



 

Срок: постоянен                                      отг.: класните ръководители на трети клас 

 

13. Работа по проект на EVN 

            Срок: постоянен                                         отг.: класните ръководители на трети клас 

 

14. Изработване на тематични кътове, постери и провеждане на изложби 

Срок: постоянен                                       отг.: класните ръководители на трети клас 

 

15. Изработване на правила на класа. Техники за справяне с агресивните прояви на 

учениците.. 

           Срок: м. септември     отг.: О. Тенева 

 

16. Проект на тема „Моят роден град“ 

           Срок: м. октомври   отг.: М. Пенева 

 

17. Участие в шествие по повод 5-ти октомври 

            Срок: м. октомври   отг.: класните ръководители на трети клас 

 

18.  Отбелязване на 1 ноември - Ден на народните будители – проектна работа  

 Срок: м. ноември  отг.: М. Иванова 

 

19.  Проект на тема „Толерантност“ 

             Срок: м. ноември                                                                                    отг.: Сл. Тодорова 

 

20.  Участие в коледен базар, организиране и провеждане на коледно парти. 

 Срок: м. декември                                                                                   отг.: М. Пенева 

  

21.  Изработване на сурвакници и участие в общинския конкурс „Сурва, весела година“! 

            Срок: м. декември                                          отг.: класните ръководители на трети клас 

 

22.  Проект на тема „Кукери“ 

             Срок: м. януари                       отг.: Сл. Тодорова 

 

23.  Беседа на тема „Живот и дело на Васил Левски“ 

             Срок: м. февруари                                                                                отг.: Б. Петкова 

 

24.  Кампания „Розова фланелка – отбелязване на световен ден на ненасилието в 

училище“ 

             Срок: м. февруари                                                                                отг.: М. Пенева                                     

 

25.  Дискусия с психолог на тема „Как да се справим с агресията“ 

 Срок: м. март                                                                                        отг.: Сл. Тодорова  

 

26.  Отбелязване на мартенски празници    

 Срок: м. март                                                                                       отг.: Н. Димитрова 

 

27.  Участие във великденски базар 

 Срок: м. април                                                                                     отг.: Сл. Тодорова 

 

28. Организиране на училище сред природата 

Срок: м. април                                                                                      отг.: О. Тенева 

 

29.   Еднодневна екскурзия с ученици по маршрут: Ст. Загора - Пловдив - Ст. Загора 

 Срок: м. април                                              отг.: класните ръководители на трети клас 



 

 

30.  Участие в традиционния маратон на четенето. 

 Срок: м. април                                                                                    отг.: О. Тенева  

 

 

31.  Участие в шествие по повод 24-ти май  

 Срок:м. май                                                    отг.: класните ръководители на трети клас 

 

32. Отбелязване на майски празници 

Срок:м. май                                                                                         отг.: М. Иванова 

 

33. Еднодневна екскурзия с ученици от трети клас по маршрут: Ст. Загора – Карлово - 

Калофер – Сопот - Ст. Загора 

Срок:м. юни                                                    отг.: класните ръководители на трети клас 

 

34.  Отчет и анализ на изходящата диагностика. 

 Срок: м. юни                                                                                      отг.: Б. Петкова 

 

 

 

                                                                                                 Председател на МО:  Б. Петкова 

    

                                                     Членове: 

                                                                                                                             Н. Димитрова 

                                                                                                                  Сл. Тодорова 

                                                                                                               М. Пенева 

                                                                                                                 М. Иванова 

                                                                                                              О. Тенева 
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          Настоящият план е изготвен от членовете на методическото  

обединение. Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на   

първия учебен срок и в края на учебната година. 

 

 І. Цели 

Стратегията на V ОУ – основна цел: 

Формиране на образовани, креативни, социално отговорни и 

пълноценно интегрирани в обществото личности. 

 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на 

учителите и създаване на мотивация за самоусъвършенстване и кариерно 

развитие. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, нагласи и ценности. 

3. Постигане на качествено образование за формиране на образовани, 

креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото 

личности. 

 

II. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ: 

 1. Да се разработи система за квалификационна дейност, съобразена със 

Стратегията на училището, годишния план на училището и плановете на 

методичните обединения. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка, преподаване и обучение 

чрез разнообразни форми за обмяна на педагогически и методически опит. 

3. Да се създадат условия за делова и етична атмосфера на откритост и 

гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на 

учебното съдържание по предмети. 

5. Образователната политика да се ориентира към личностно-центрирания 

подход, стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на 

всеки ученик. 

6. Да се създават трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез 

разнообразни форми за усвояване, проверка и оценка на знанията – работа 

по проекти, лично портфолио и др. - в съответствие с новите образователни 

изисквания. 

7. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и 

стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

8. Да се мотивира и стимулира стремеж за кариерно развитие на младите 

педагогически специалисти. 

9. Да се повиши квалификацията на учителите за работа с родители и 

ученици със специални образователни потребности.  

10. Да се подпомага работата на класните ръководители за изграждане на 

социални и граждански умения, инициативност, предприемачество и 



 

умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа 

дейност сред учащите се. 

11. Методическите обединения да се утвърждават като действена форма за 

самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване 

на документацията на методическите обединения. 

12. Да се използват разнообразни форми на квалификационна работа - 

практикум, психологически или друг вид тренинг, семинар, лектория, 

дискусия, участие в научно-практически конференции, семинари и др. 

13. Квалификационната дейност да са обвърже с познаването влезлия в сила 

Закон за предучилищното и училищното образование, като и с 

изпълнението на новите нормативни документи. 

 

III. Приоритетни теми за квалификация за 2021/2022 година. 

1. Използване на иновативни методи и форми на работа за насърчаване и 

повишаване на грамотността на учениците І-VІІ клас. 

2. Работа с трудните и изоставащи деца –І-VІІ клас. 

3. Разширяване прилагането на ИКТ в образователния процес –І-VІІ клас. 

4. Прилагането на техники за диференциране на работа с учениците в час. 

5.Обучение на ученици със специални образователни потребности – 

проблеми, предизвикателства, алтернативи – І-VІІ клас. 

6. Управление на класа. Изграждане на позитивна класна стая -І-VІІ клас. 

7. Обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане 

на ДОС от педагогическите специалисти. 

8. Обмяна на добри практики между МО. 

9. Споделяне на добри практики в онлайн среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 



 

                                 Дейности на МО на четвърти клас  

за учебната 2021/2022 година 

 
 

1. Изготвяне на тематични разпределения на учебния материал. 

    Срок: септември                                    отг.: класни ръководители 

 

2. Разглеждане и избор на учебни помагала за учебната  2021 – 

2022г. 

        Срок: септември                                    отг.: класни ръководители 

 

3. Практикум – Стъклопис. 

 

Срок: септември                                   отг. : Енета Колева 

 

4. Освежаване на материално-техническата база, естетизация, 

тематични изложби с ученическо  творчество. 

    Срок: постоянен                                      отг.: класни ръководители 

 

5.  Изработване на общи критерии и показатели и единни механизми 

за обработка и анализ на резултатите при диагностициране на 

знанията и уменията на учениците в 4.клас - БЕЛ, Математика, Чов.и 

природата, Чов.и обществото, съобразно Наредба № 11 за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците. 

  Срок: постоянен                                           отг.: класни ръководители 

 

6. Информиране на членовете на МО за предстоящи семинари, 

курсове и обучения, с цел повишаване на квалификацията им.  

           Срок: постоянен                                          отг.: Лилия Иванова 

 

 7. Изработване на правила за безопасно поведение на класа в 

условията на пандемия.  

   Срок: септември                                  отг.: класни ръководители 

 

     8. Мотивиране и подготовка на ученици за участие в състезания и    

олимпиади включени в календара на МОН. 

             Срок: постоянен                                          отг.: класни ръководители 

 

        9. Мотивиране и подготовка на ученици за участие в състезания по 

КМ. 

            Срок: постоянен                                          отг. : Цанко Крушев 

                                                                                            Галина Янкова 



 

         10. Обща подкрепа на ученик от 4.г клас, на когото българският език 

не е майчин. 

             Срок: постоянен                                          отг.: Дора Павлова 

 

           11.  Обучение за работа с графичен таблет. 

             Срок: септември                                          отг. Лилия Иванова 

 

          12. Обучение –„Графичният таблет в помощ на учителя – проверка 

на домашни работи в ОРЕС“. 

             Срок: октомври                                        отг.: Мария Енева 

 

 13. Посещение на исторически забележителности в часа на класа в 

града по случай 5 октомври (празник на града). 

Срок: октомври                                       отг.: класните ръководители  

 

 

 14. Ден на народните будители – презентации, постери,беседа в часа 

на класа. 

Срок: октомври                                   отг.: класни ръководители 

 

        15. Работна среща на тема „Акценти върху новия формат на НВО за   

четвърти клас“. 

               Срок: октомври                                   отг.: Таня Цветкова 

 

      16. Споделяне на иновативна дейност в 4.г клас – „Ние създаваме 

живот. Образователна   градинка“. 

               Срок: постоянен                                 отг.: Дора Павлова 

 

     17. Споделяне на иновативен опит - „Овладяване на геометрични     

понятия чрез метода „Монтесори“ в ПГ.“ 

Срок: ноември                                     отг.: Янка Илийчева 

 

 

 18. Обмяна на добри практики на тема „Техники за справяне с 

агресивните прояви   на учениците.“ 

    Срок:ноември                                                 отг.: Диана Драманска 

 

 

19. Изработване и използване на електронни учебни материали за     

онагледяване на учебното съдържание по предмети. 

Срок: постоянен                                     отг.: класни ръководители 

 

 



 

20. Изработване на сурвакници и участие в общинския конкурс 

„Сурва,весела година“. 

     Срок: декември                                      отг.: класни ръководители 

 

21. Участие на учениците от 4. клас в Коледен базар. 

Срок: декември                                   отг.: класни ръководители 

 

22. Провеждане на консултации с учениците, срещащи трудности при 

овладяване на знанията по БЕЛ и математика. Обсъждане на стратегия 

за деца с обучителни трудности. 

  Срок: по график, постоянен                отг.: класни ръководители   

 

23. Запознаване с иновации в обучението – „Лапбук – приложение в 

работата по отделните учебни предмети“. 

   Срок: декември                                                  отг.: Р. Стефанова 

 

24. Коледарска и лазарска миниатюра - клуб „Народно творчество“ 4г 

клас 

     Срок: януари 

                април                                                      отг.: Дора Павлова 

 

25. Работа в интерактивна среда – споделяне на добри практики. 

      Срок: февруари                                                 отг.: Г. Янкова 

 

26. Отбелязване на годишнината от гибелта на Левски. 

     Срок:февруари                                   отг.:класни ръководители 

 

27. Работа в интерактивна среда – споделяне на добри практики. 

     Срок: февруари                                              отг.: Ц. Крушев 

 

28. Работна среща на тема „Добри практики за преодоляване на       

типични грешки при работа с тестове по БЕЛ – НВО. 

      Срок: март                                                     отг. Мария Енева 

 

         29. Изработване на мартеници и участие в конкурса на Община Стара    

Загора и ЦПЛР. 

   Срок:март                                                          отг. : класни ръководители 

 

30. Работна среща на тема „Добри практики за преодоляване на 

типични грешки при работа с тестове по математика – НВО. 

    Срок: април                                                  отг. Дора Павлова 

 

 



 

31. Участие и прояви в традиционния „Маратон на четенето“  на 

детската книга. 

   Срок:април                                                           отг. класни ръководители 

 

32. Великденските традиции, претворени чрез багри и природни 

материали. Боядисване на яйца и изготвяне на изложба.  

     Срок:април                                                               отг.М.Енева 

                                                                                  класни ръководители  

33. Ден на земята – „Да засадим и отгледаме дърво в училищния двор“.   

       Срок: април                                                      отг.: класни ръководители 

 

34. Участие на учениците от 4. клас във Великденски базар. 

      Срок: април                                                отг.: класни ръководители 

 

35. Екскурзии и организиран отдих на учениците по график- 

еднодневна екскурзия с учениците от четвърти клас клас по маршрут: 

Ст.Загора – Сливен – Стара Загора и двудневна екскурзия – Стара 

Загора – София – Стара Загора. 

                Срок: април, май – еднодневна                   отг.: класни ръководители 

           юни – двудневна 

 

36. Сценична възстановка – „Българска сватба“ 

      Срок: юни                                                              отг.: Дора Павлова 

 

          37. Посещение на музеи, художествени галерии, театрални и оперни     

постановки. 

     Срок: постоянен                              отг.: класни ръководители 

 

38. Обсъждане на резултатите от НВО. 

     Срок: юни                                             отг.: класни ръководители 

 

39. Отчет и анализ на работата на методическото обединение. 

     Срок: юни                                                              отг.: Лилия Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График на проектни дейности – четвърти клас 

2021/2022 г. 

 

 

1. Поход до парк „Аязмо“. - туризъм 

Срок: октомври 

2. Поход до парк „Аязмо“. - туризъм 

Срок: ноември 

3. Еднодневна екскурзия – СтараЗагора – Сливен – Стара Загора 

Срок: март, април (При невъзможност – поход до парк Аязмо). 

4. Двудневна екскурзия – Стара Загора – София –Стара Загора 

Срок: юни 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2021 г.                  Председател на МО:  Лилия Иванова 

                                                    

                                                  Членове:  1. Г. Янкова 

                                                                    2. Д. Драманска 

                                                                    3. Д. Павлова  

                                                                    4. М.Енева 

                                                                    5. М. Ботева 

                                                                    6. Р. Стефанова 

                                   7. Таня Цветкова 

                                                                    8. Ц. Крушев 

                                                                    9. Я. Илийчева                                                                  
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ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ гр. СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

 

 

                            УТВЪРЖДАВАМ 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА,  

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

 

2021– 2022 учебна година 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                            ИЗГОТВИЛ:………………………. 

                                /Г. Димова/ 

                                 Председател на МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA

Digitally signed by 
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+03'00'
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ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Ганка Димова – председател 

2. Дияна Енева 

3. Теменужка Карамитева 

4. Атанаска Тодорова 

5. Нейко Иванов 

6. Мария Георгиева 

7. Ангел Гюзлев  

8. Павлина Елинова 

9. Павлина Пецева 

10. Мария Личева 

11. Румяна Гимпл 

І. Цели 

1. Утвърждаване престижа и доброто име на училището.  

2. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите, промяна и развитие на 

професионалните им нагласи и ценности, с цел повишаване качеството на учебно-

възпитателната работа и усъвършенстване и модернизиране на организацията на 

учебния процес в условията на Извънредната епидемична обстановка в страната. 

3. Адекватно възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и 

стандарти на ЕС в духа на демократични ценности; адекватно ориентиране в 

динамично променящия се свят и създаване на високо отговорно поведение за 

участие в обществения живот, усвояване общочовешките и национални ценности, на 

чувство за принадлежност към общоучилищния колектив, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение. 

2. Мотивиране на учениците за участие в проекти и олимпиади. 

3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на 

учителите. 

4. Активно използване на информационните технологии в учебно-възпитателния 

процес. 

5. Активно включване на родителската общност в учебно-възпитателния процес. 

6. Използване на иновативни методи и форми на работа в часовете по математика за 

преодоляване на основни дефицити от знания на учениците от V-VІІ клас. 

 

III. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
1. Запознаване с актуална  информация за онлайн курсове, организирани от МОН и други  
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институции и включване на желаещите. 

  срок: постоянен                                       отг.: Г. Димова, А. Гюзлев 

2. Участие на учениците в състезания, олимпиади и конкурси, организирани от МОН, 

Община Ст. Загора, Съюза на математиците в България и др. 

  срок: постоянен                                  отг.: П. Елинова, преподаватели 

 

СЕПТЕМВРИ 

3. Обсъждане на предложенията и приемане плана на методическото обединение. 

  срок: м. септември                                        отг.: Г. Димова 

4. Обсъждане и изготвяне на разпределения за ООП, РП, планове и инструктажи за 

безопасна работа. 

  срок: м. септември                                       отг.: преподавателите                                                  

5. Работна среща на тема: „Споделяне на добри практики при обучението в ОРЕС“. 

  срок: м. септември                                       отг.: Д. Енева 

6. Семинар на тема: „Методическа разработка на урок“  

срок: м. септември                                       отг.: П. Пецева 

 

ОКТОМВРИ 

7. Открит урок на тема: „Електрически вериги“ с учениците от 6 клас по човекът и 

природата. 

  срок: м. октомври                  отг.: П. Пецева 

8. Отчитане на резултатите от входно ниво по математика и набелязване на методи за 

преодоляване на пропуските. 

  срок: м. октомври                отг.: А.Стойчева, М. Георгиева, Н. Иванов, Д. Енева 

9. Практикум на тема: „Въведение в компютърното моделиране със Scratch“. 

  срок: октомври                     отг: Г. Янкова, Г. Димова 

 

НОЕМВРИ 

10. Подреждане на математически кът на тема  „Геометричните  тела около нас“.                                                              

  срок: м. ноември                             отг.: Т. Карамитева, М. Георгиева 

11. Обсъждане и подбор на задачи за 1 кръг на олимпиадата по математика. 

срок: м. ноември                           отг.: Д. Енева, А. Стойчева, Т. Карамитева 

12. Уебинар на тема: „Компютърно моделиране и информационни технологии в 5 кл“. 

срок: м. ноември                             отг.: Г. Димова 

 

ДЕКЕМВРИ 

13. Работна среща на тема: Какво научих при придобиване на пета ПКС. /Пецева от 

ДИПКУ, а Георгиева от Софийски университет/. 

срок: м.декември                     отг.: П. Пецева, М. Георгиева 
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14. Работа по проект на тема: „Обикновени дроби“ с учениците от 5 клас в часовете по 

математика.  

срок: м.декември                     отг.: Д. Енева, М. Георгиева 

15. Работа по проект „Слънчева система“ с учениците от 5 клас в часовете по Човекът и 

природата. 

  срок: м. декември                                отг.: П. Пецева, П. Елинова 

16. Изложба от макети /или видеоклипове/ на електрически вериги, изработени с 

учениците от 6 клас в часовете по Човекът  и природата .  

  срок: м. декември                          отг.: П. Пецева 

 

ЯНУАРИ 

17. Изложба от постери на тема: „Електричен ток и безопасно използване“, 

изработени с учениците от 7 клас в часовете по физика.  

  срок: м. януари               отг.: М. Личева 

 

ФЕВРУАРИ 

18. Семинар на тема: „Ориентиране в пространството чрез задачи за координати на точка“. 

срок: м. февруари                  отг.: М. Георгиева, Т. Карамитева. 

 

МАРТ 

19. Открит урок на тема: „Използване на халогенните елементи в практиката“ с учениците 

от 7 клас в час по химия. 

срок: м. март                      отг.: М. Личева 

 

АПРИЛ   

20. Отбелязване на  22 април  - Ден на Земята. 

   срок: м. април                                  отг.: Р. Гимпл, П. Елинова.        

21. Разработване на проект на тема „ Приложение на геометричните фигури при изучаване 

на пътните знаци“ с учениците от 5 клас в часовете по математика. 

срок: м. април                                  отг.: М. Георгиева, Д. Енева.  

       

МАЙ 

22. Посещение на спасителния център за диви животни с учениците от 5 кл. 

срок: м. май                          отг.: Р. Гимпл, Д. Енева, П. Елинова 

 

 



 
ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“, СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МО - ХУМАНИТАРНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

                                                   ……………………... 

                                                              / Радостина Томова / 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

  

ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - 

ХУМАНИТАРНО НАПРАВЛЕНИЕ -  II-VII КЛАС ЗА 

УЧЕБНАТА 2021-2022 г. 

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ” СТАРА 

ЗАГОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA

Digitally signed by DIMITRINKA 
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I. ЧЛЕНОВЕ НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - ХУМАНИТАРНИ 

НАУКИ: 

 

Радостина Томова-председател 

 

Членове: 

Мария Гочева 

Павлина Станчева 

Божанка Дякова 

Теодора Сандева 

Христина Георгиева 

Цветанка Попова  

Стела Димитрова 

Росица Атанасова–Минева 

Десислава Грозева 

Светомир Събев 

Стефан Цветков 

 

 

II. ЦЕЛИ 
 

 Утвърждаване престижа и доброто име на училището.  

 

 Усъвършенстване на професионалните умения на учителите, промяна и развитие 

на професионалните им нагласи и ценности, с цел повишаване качеството на 

учебно-възпитателната работа и усъвършенстване и модернизиране  

организацията на учебния процес. 

 

 Адекватно възпитание и обучение според държавните образователни изисквания 

и стандарти на МОН и ЕС в духа на демократични ценности; адекватно 

ориентиране в динамично променящия се свят и създаване на високо отговорно 

поведение за участие в обществения живот; усвояване общочовешките и 

национални ценности, на чувство за принадлежност към общоучилищния 

колектив, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

 

 Оптимизиране на учебното съдържание по БЕЛ, АЕ, история и други 

хуманитарни науки, посредством използване на иновативни методи и практики 

на педагогическо взаимодействие между учители и ученици, учители и учители, 

учители и родители, ученици и ученици за формиране на читателска и 

личностна култура у подрастващите, за преодоляване на репродуктивния начин 

на мислене, създаване на умения за критическо мислене и реализиране на 

мултикултурна комуникация.  

 

 Осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на 

езикови, социокултурни и литературните компетентности по роден и чужд език. 

Постигане на чуждоезикова компетентност, в съответствие с Държавните 

образователни изисквания и Европейската Езикова Рамка. Повишаване нивото и 

качеството на родноезиковата и чуждоезиковата подготовка на учениците, 

развиване на интелектуалните им способности съобразно с 

високотехнологичните условия на 21-ви век, подпомагане на тяхната 

индивидуалност и самостоятелност посредством използване на нови технологии 

и включване иновативни дидактически модели в класната стая и извън нея. 



 

Стратегии: 

 

1. Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно образование. 

2. Активно използване на информационните и web базираните технологии в 

учебно-възпитателния процес по хуманитарни предмети - роден език и 

чуждоезиково обучение. 

3. Активно включване на родителската общност в учебно-възпитателния процес. 

4. Работа с талантливи деца в европейски и глобални проекти, национални 

олимпиади и състезания. 

 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Акцентиране върху способите  за самостоятелното получаване на селектирана 

информация и знания от учениците и създаване на условия в училище за 

практическото им използване. 

2. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение. 

3. Мотивиране на учениците за участие в проекти, езикови състезания и 

олимпиади. 

4. Повишаване квалификацията на учителите. 

5. Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, 

екипна работа и избор на приоритети. 

6. Участие на членове от МО по проекти и програми: Еразъм + (К1, К2), eTwinning 

и др. и споделяне на положителни иновативни учебни практики, реализирани в и 

чрез тези проекти.  

 

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ  
 

 Съвещание на учителите от МО за изготвяне на годишния  план на 

обединението за учебната 2021/2022 година. 

 

 Срок:3 септември 

 Отг.: председател на МО 

 

 Работна среща за уточняване на критериите за оценка на входното ниво по 

английснки език на учениците от 5, 6, 7, клас 

 Срок: септември 

 Отг.:учителите по АЕ 

 Анализ на резултатите от проведените контролни работи за проверка на 

входното ниво на учениците и набелязване на мерки за преодоляване на 

пропуските. 

 Срок:10 октомври 

 Отг.:  учители  МО 

 

 Срещи- практикум за споделяне на опит относно преподаване и усвояване на  

учебно съдържание по време на ОРЕС 

 Срок: постоянен 

 Отг.: учители  

 

 



 Провеждане на методически консултации между учителите от обединението 

за задълбочаване на междупредметните връзки и споделяне на учебни 

ресурси. 

 

 Срок: постоянен 

 

 Практически семинар за изготвяне на електронно портфолио със “Seesaw”. 

 

 Срок: септември 

 Отг.: Р. Атанасова 

 

    В света на древногръцката митология-викторина,        визуализация, 

презентации  V клас 

 Срок: октомври 

 Отг.: Б.Дякова 

 

 Посещение на мзей „Неолитни жилища“ V клас 

 

 Срок: октомври 

 Отг.: С.Събев 

 

 Посещение Античен форум „ Августа Траяна“-Стара Загора   V клас 

 Срок: октомври                             

 Отг.: С.Събев 

 

 Отбелязване на 1.ноември  Ден на народните будители – VI  клас-викторина 

 

 Срок: ноември 

 Отг.: Р.Томова 

 

 Участие в състезанието „Стъпала на знанието“ с организатор СУ 

„Св.Кл.Охридски“ 

 

 Срок: ноември 

 Отг.: Т.Сандева 

  

  Изготвяне на електронна книга на тема „Интерактивни методи на обучение и 

интегригане на CLIL в часовете по Анлийски език“ и споделянето и с 

колектива на 5ОУ и РУО 

 Срок: октомври 

 Отг.: Р.Атанасова, Ст. 

Димитрова, Д. Грозева 

 

 Храните във Великобритания-III клас  

 Срок: ноември 

 Отг.: Д.Грозева 

 

 Приказни герои разказват-V клас 

 

 Срок: ноември-декември 

 Отг.: П.Станчева  



 Проект на тема „Коледни традиции във Великобритания“ 

 

 Срок: декември 

 Отг.: учители  по АЕ 

 

 „Професиите в нашето общество“-IV клас 

 

 Срок: февруари 

 Отг.: Д. Грозева 

 

 Проект на тема „Исторически паметници в България“ -7 клас 

 

  Срок: февруари 

 Отг.: Хр. Георгиева 

 

 Литературно състезание „Най-сладкодумен разказвач“ 

 

 Срок: февруари 

 Отг.: Р.Томова 

 

 Обсъждане на постигнатите резултати от първия учебен срок с цел 

подобряване на учебния процес. Набелязване на мерки за бъдещо избягване на 

възникнали слабости и проблеми. 

 

 Срок: февруари  

 Отг.: всички учители  

 

 

 Участие в национална олимпиада по АЕ Spelling Bee 

 

 Срок: февруари 

 Отг.:Р. Атанасова  

 и учителите по АЕ 

 

 Участие в национална олимпиада по АЕ HIPPO  

 

 Срок: февруари-март 

 Отг.:Р. Атанасова  

и учителите по АЕ 

 Проектна дейност за българския фолклор 

 

 Срок: март 

 Отг.: Т.Сандева 

 Изготвяне и представяне на проекти и презентации по случай 3 март                                              

                                                                       

                                                                      Срок: март 

                                                                      Отг.:Ст.Цветков 

 

 Български фолклорни празници и обичаи-презентации 

 Срок:  март 



 Отг:  Б.Дякова                                                                                                                                      

б                                                            

 Проект на тема „Великден  във Великобритания и България“ 

 

 Срок: април 

 Отг.: учители  по АЕ 

 

 Отбелязване Ден на Европа чрез изработване на проекти за държавите членки на 

ЕС –VII клас    

            

 Срок: април-май 

 Отг.: Цв.Попова, 

Хр.Георгиева 

 Участие в маратон на четенето. 

 

 Срок:  април 

 Отг.: учители по БЕЛ 

 

 Посещение на средни училища и предприятия във връзка с професионалното 

ориентиране и кандидатстване след 7.клас 

 

 Срок: април 

 Отг.: класни 

ръководители на  VII 

клас 

 Проект „Мисловни карти по литература“. 

 

 Срок: май 

 Отг.:М.Гочева 

 

 

 Представяне на интегриран урок „Math is easy” (CLIL) 

 

 Срок.: май 

 Отг.: Р. Атанасова 

 Н. Димитрова 

 

 Реализиране на проекта К1, Еразъм + „Европейска квалификация 4К“.  

 

 Срок: май 

 Отг.: Р.Атанасова, 

Златолена Андреева 

 Представителна изява по проекта „Европейска квалификация – 4К“ 

 Срок.: юни 

 Отг.: Р. Атанасова и 

всички учители провели 

мобилни дейности по 

проект 

 Участие в олимпиади и състезания. 

 

 Срок.: постоянен 



 Отг.: всички 

преподаватели 

 

 Организиране на посещения на изложби, музеи и театрални постановки. 

 

 Срок.: постоянен 

 Отг.: всички 

преподаватели 

 

 Използване на нови методи на обучение и прилагане на електронно портфолио 

„Seesaw”- Иновативен проект „Класна стая 4К“. 

 

 Срок: постоянен 

 Отг.: Р.Атанасова, 

Ст.Димитрова всички 

учители работещи по 

проекта за иновации 

 

 

 Анализ на резултатите от изходното ниво на учениците и набелязване на 

мерки за преодоляване на пропуските.  

 

 Срок.:10 юни 

 Отг.: всички 

преподаватели 

 

 Участие в свързани класни стаи- дигитално гражданство eTwinning, Buncee 

Buddies и Seesaw проекти. 

 

 Срок.: постоянен 

 Отг.: Р. Атанасова 

 

 

 


