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I. Общи положения: 

         Настоящият план е изготвен от членовете на 
Методическото обединение и е приет на заседание на 
обединението. 
  
II. Състав на МО: 
        Председател: 
Айтен Ахмед Кадир – старши учител на 2 група 
        Членове: 
1. Юмит Тахир  - старши учител на 3 група 
2. Меям Ариф –  учител на 4 група  
3. Зинеп Кямил – старши учител на 1 група 
4. Нуртен Хаккъ – старши учител на 5 група 
5. Музаффер Фехми – старши учител на 6 група              

  
III. Основни цели: 

1. Издигане качеството на учебно-възпитателната работа и 
приравняването му към европейските стандарти. 

2.   Повишаване на научната, педагогическата и методическата 
подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 
самоусъвършенстване на учителите на групи. 

3. Заниманията в групите да допринасят за повишаване 
качеството на обучението в училище, както и за 
възможностите за практическо приложение на получените 
знания, съобразени с Европейските стандарти. 

4. Учителите на групи да получат възможност за самооценка и 
коректив на работата си   въз основа на резултатите на 
учениците; да повишават научната, педагогическата и 
методическата си подготовка. 

5. Постигане на интелектуално израстване на учениците. 
Практическо приложение на техните знания, умения, навици, 
логически операции и творчески прояви. 

6.   Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на 
учебно-образователния процес и превръщане на малкия 
ученик в активен участник и партньор в образователно-
възпитателния процес. 

7.   Постигане на положителни промени в личността на 
учениците и овладяване на трайни знания и умения. 



8. Съвременно и качествено образование, възпитание и 
социализация. 

9. Повишаване квалификацията на учителите и създаване на 
условия за кариерно развитие. 

10. Превръщане на училището в по-желана територия за 
учениците. 

11. Подобряване и разширяване на взаимодействието с 
родителите. 

12. Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне 
на образователната система. 

13. Да се работи усилено за добро представяне на учениците 
на НВО. 

  
IV. Основни задачи: 
  
1.  Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез 
разнообразни форми на работа за надграждане на знанията в 
съответствие с новите образователни изисквания. 

2.  Насърчаване на ученика за овладяване и практикуване на 
интелектуални умения. 

3.  Формиране на личностни и социални умения у учениците. 

4.  Координиране обмяната на добри практики между 
учителите на групи. 

5.  Диагностициране и насърчаване постиженията на децата и 
учениците. 

6.  Обсъждане на дейности по опазване здравето и живота на 
децата и учениците.  

  
V.    Дейности за постигане на целите и изпълнение на 

поставените задачи: 
  

№ Дейности 
  

Срок Отговорник 

1.  м.   



 септември 

  
Разработване на план за 
дейността на 
Методическото 
обединение. 

  

  
Председателя на 
МО 

 
Включване на всички 
изоставащи ученици в 
ГЦОУД. 

 Всички учители 
на групи 

  
Уеднаквяване на 
изискванията на 
учителите на групи с тези 
на преподавателите по 
всички учебни 
предмети за овладяване и 
надграждане на учебното 
съдържание. 

 Всички учители 
на групи 

 
Засилване на екипната 
работа с ИКТ. 

 Всички учители 
на групи 

 
Работа със семейството 
за разясняване на ползите 
от интегрираното 
образование. 

 Всички учители 
на групи 

 
Приемане на Годишен 
план на МО. 

 Председателя на 
МО 

2.  
м. октомври  

 Подкрепа на 
разнообразни съвместни 
изяви на деца от различни 
етнически общности за 
съхраняване и развиване 
на общите и 

 Всички учители 
на групи 



специфичните традиции 
по места. 

 Прилагане на четенето с 
разбиране в часовете по 
Самоподготовка. 

 Всички учители 
на групи 

 Оказване на системна 
помощ на учениците при 
овладяване на 
самовъзпитанието и 
указване на 
необходимостта от 
самоусъвършенстване. 

 Всички учители 
на групи 

 Работа над обогатяване 
на портфолио на ученика.  Всички учители 

на групи 

3.  м. ноември   

 Обновяване на 
съдържателния характер 
на родителските срещи 
чрез приобщаване на 
родителската общност 
към общоучилищния 
живот и ангажиране на 
родители с проблеми, 
свързани с личностното 
развитие на учащите се. 

 Всички учители 
на групи 

 Създаване на толерантна 
мултиетническа среда в 
училище-прилагане на 
разнооразни форми за 
деца с трудности и 
дефицити в обучението, 
деца в риск от отпадане, с 
цел тяхното 
реинтегриране.  

 Всички учители 
на групи 

4.  
 м. декември  

 
Разглеждане и обсъждане 
на материали от 
обучения, семинари и 

 Всички учители 
на групи 



открити уроци посетени 
от учителите на групи 
проведени на общинско и 
областно ниво. 

 
Провеждане на семинар 
на тема: „Иновации в 
обучението”. 

 Председателя на 
МО 

 
Организиране на изложба 
на коледни рисунки. 

 Всички учители 
на групи 

 
5. 

  м. януари   

  
Провеждане на семинар 
на тема “Социализация на 
децата от етническите 
малцинства”. 

 Председателя на 
МО 

 
Обсъждане на 
презентации и план – 
конспекти подготвени от 
възпитателите по 
Тематичната проверка.  

 Всички учители 
на групи 

6.   
 м. 

февруари 
 

  
Провеждане на семинар 
на тема „Интерактивни 
техники на преподаване” 

 Председателя на 
МО 

 
Издаване на табла 
послучай месеца за борба 
с наркоманията и 
тютюнопушенето. 

 Музаффер 
Фехми 

 

7.  
м. март  



  
Отчет на работата на МО 
през първия срок. 

 Председателя на 
МО 

 
Стимулиране на 
националната 
идентичност чрез 
развиване на уважение 
към ценностите на 
българските традиции, 
език, история и култура: 
приобщаване на 
учениците към 
общочовешките ценности 
и добродетели. 

 Всички учители 
на групи 

 
Повишаване на контрола 
при ограмотяването на 
учениците и при 
усвояването на добра 
четивна техника и 
осмисляне на 
прочетеното. 

 Всички учители 
на групи 

 
Организиране на 
занимания по четене и по 
български език в рамките 
на ЦО за учениците от I до 
VII клас. 

 Всички учители 
на групи 

8.   м. април  

 Дискусия – „Най-често 
срещани проблеми на 
децата билингви” 

 Всички учители 
на групи 

 Участие на учителите в 
организирани курсове за 
обучение на деца 
билингви-гр. Дулово и гр. 
Силистра. 

 Всички учители 
на групи 

 Организиране на 
великденска изложба. 

 Всички учители 
на групи 

9.  м. май   



  
Провеждане на 
общоучилищно четене 
„Бъди грамотен” – в 
часовете по ЗИ. 

 Всички учители 
на групи 

 
Да се организират занятия 
Отворени врати с цел 
запознаване с 
функционалната 
грамотност на децата. 

 Всички учители 
на групи 

10.   
 м. юни  

 
Организиране и участие в 
конкурс „Рисунка на 
асфалт”, послучай Деня 
на детето. 

 Всички учители 
на групи 

  
Отчет за дейността на 
Методическото 
обединение през учебната 
година 

 Председателя на 
МО 
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