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Основни приоритети на дейността на Обединението за 

2021/2022учебна година:  
 Формиране на духовна и гражданска идентичност у съвременния човек; 

 Ориентиране на училищното образование към провокиране на мисленето и 

самостоятелността и решаването на проблеми към формиране на практически 

умения и към развитие на личността. 

Основни цели: 

1. Прилагане на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията 

на учениците и разчупване на стереотипните форми на преподаване; 

2.  Квалификация на учителите;  

3. Запознаване с  Държавните образователни стандарти. 

* **  Във връзка с целите, Обединението планира следните дейности: 

м. Септември 
1.Тържествено откриване на учебната 2021/2022г.    

 

                                                                                            Срок:15.IX.2021г. 

                                                                                                 Отг:С.Салиева и 

Т.Рамадан 
 

1.1Отбелязване на Деня на Независимостта на България. 

Срок:21.IX.2021г. 

                                                                                                 Отг:Н.Даил 

 

 

 

 

1.2 Съвещание  за учебната 2021/2022-онлайн  

                                                                                 Срок:21.IX.2021г. 

                                                                                                                    

Отг:Н.Даил,К.Кемал,Д.Салиев 

 

 

 

 

                                                          м. Октомври 
 

 

1.3 Конкурс на тема „Багрите на есента“ 

Срок:29.Х. 2021г. 

 

Отг. К.Кемал 

 



 

 

 

м. Ноември 
2. Тържествено отбелязване Деня на народните будители. 

Срок:м.01.ХI. 2021г. 

 

Отг. Н.Даил 

м.Декември 

 
1.Турнир по Волейбол     

 

                                                                                              Срок:м.13.12. 2021г. 

 

                                                                             Отг. учителите по физкултура                                      

 

 

2.Коледна изложба                                                               Срок:20.12.21г. 

                                                                                                     Отг.К.Кемал 

 

 

3.Изложба с материали ,изработени от 6.клас                       

                                                                                          Срок:.17.12.21г. 

                                                                                                      

Отг.Й.Талиб,С.Хюсеин          

 

м.Януари                                                                                                                  

 

 

3.1. Ключът на музиката-състезание   

Срок:м. 20.01 – 20.02.22г. 

 

 

 

4.Издаване на табла по география и икономика  и история и цивилизации               

                                                                                              

 

                                                                                                       Срок:24.01.22г. 

                                                                                                   

Отг.К.Кемал,Н.Даил 

м. Февруари 
5.Отбелязване на годишнина от гибелта на В.Левски. 

Срок: 18.II. 2022г.  

                                                                 

                                                                                           Отг. Н.Даил 

 



 

 

 

м. Март 
      6. Честване на годишнина от Освобождението на България  
 

      Срок: м.02.03. 2022г.  

                                                                                                 Отг. Н.Даил 

 

       

                                                   м. Април 
7.Отбелязване на годишнина  от Априлското въстание. 

Срок: 20.04. 2022г. 

Отг.: Н .Даил 

 

 

7.1 Кулинарна изложба                                                         Срок:22.04.2022г. 

                                                                                               Отг.:К.Кемал 

                                                                м. Май 
  8.Викторина за Ботев 

                                                                                                              Срок: м. 29V. 2022г. 

Отг.: Н .Даил 

   м. Юни 
 9.Честване на патронния празник на училището. 

Срок: м.01.VI. 2022г. 

Отг.: М.Кямил и кл.р-ли 

 

 

 

 
***Подготовка на учениците  за олимпиади, матури и извънкласни дейности, с цел 

да се даде възможност на подрастващите да развият своите индивидуални умения. 

***Поддържане на материално-техническата база от всички учители , 

онагледяването на кабинетите със съответните учебни пособия- изготвяне на  табла от 

учениците ; 

 

***Провеждане консултации с учениците, според техните интереси по съответните 

предмети, с цел преодоляване на пропуските и/или задълбочаване на знанията и 

уменията им. 

***Периодично през двата срока учителите от МО да представят : 

- резултати от проверката на входно ,междинно,изходно ниво;  

- участия в състезания и олимпиади; 

*** Прилагане на  интерактивни  и  иновационни методи в учебните часове;. 

 

 

 

 

 


