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                                                                                Утвърждавам! 

                                                                                           Директор: ………………............ 

                                                                                                                   / П. Начкова / 

 

ПЛАН 

на методическото обединение  

на учителите от начален етап 

за учебната 2021/2022 год. 

 

Общи положения: 

Настоящият план е изготвен и съгласуван от членовете на МО. 

1. Утвърждаване на СУ „Св. Климент Охридски”,гр. Пещера като 

конкурентноспособно училище, съумяващо да формира у учениците 

общочовешки добродетели. 

2. Възпитание и обучение според ДОС и стандартите на ЕС за 

качествено образование. 

3. Утвърждаване на МО като център на вътрешно-квалификационна 

работа. 

4. Изграждане у учениците на умения за учене и повишаване 

качеството на ОВП. 

5. Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с 

практически умения. 
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ЗАДАЧИ: 

Образователни: 

1. Съобразяване на обема и нивото на знания с възрастовите 

особености на учениците. 

2. Използване на ефективни методи на преподаване в присъствена и 

онлайн форма на обучение. 

3. Поставяне на ученика в центъра на обучението, насърчаване 

участието му в ОВП и стимулиране на всяко негово постижение. 

Възпитателни: 

1. Търсене на ефективни форми и похвати за възпитателна работа и 

утвърждаване новия модел личност. 

2. Формиране на знания и личностни умения на учениците за 

активното взаимодействие със социалната среда. 

3. Формиране на умения за работа в екип. 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
   

1. Запознаване с изискванията от септемврийските съвещания. 

Срок: м. септември 

Отг.:  А. Коралиева 

2. Разглеждане на промените в ПДУ на училището. 

Срок: м. септември 

Отг.: А. Коралиева 

3. Продължаване участието в квалификационни курсове, организирани 

от МОН и РУО. 

Срок:постоянен 

Отг.: нач. учители 

4. Да се следят и обсъждат новостите в педагогическите вестници и 

списания. 

Срок: постоянен 

Отг.: А. Коралиева 



5. Положителни практики пред родители и гости в първи клас - „Първи 

час в I клас”. 

Срок: 15.09.2020г. 

Отг.: Г. Григорова, Н.Михайлова 

6. Седмица на българските автори и техните произведения за деца 

посветена на Климентовите дни в училището. 

Срок: м. декември 

Отг. :кл. ръководители 

7. Изработване на Коледна украса и провеждане на коледни тържества 

по класове. 

Срок :м. декември 

Отг.: класни ръководители 

8. Провеждане празник на буквите в първи клас „Ние вече сме 

грамотни”. 

Срок: м. март 

Отг.: Г. Григорова, Н.Михайлова  

9. Изработване на пролетна украса. 

Срок: м. април 

Отг.: класни ръководители 

10.  Организиране и провеждане на Пролетен карнавал във връзка със 

Седмицата на детската книга и изкуствата за деца. 

Срок: м. април 

Отг.: класни ръководители 

11.  Провеждане на редовни срещи и разговори с учителите от ДГ и 

преподавателите в пети клас във връзка с приемствеността. 

Срок: постоянен              

           Отг.: начални учители 

12.  Изнасяне на открити уроци - добри практики. 

Срок: постоянен 

Отг.: начални учители 

13.  Провеждане на срещи с родители. 

Срок: постоянен 

Отг.: класни ръководители 

14. Поддържане зеленината и чистотата на градинката пред входа на 

начален етап. 

Срок: постоянен 

Отг.:  класни ръководители 

      

 



 15.Участие на ученици от начален етап в Националния конкурс ”Аз съм 

българче”. 

          Срок:по график 

          Отг.: класните ръководители 

      16.Участие в извънкласни форми - занимания по интереси. 

                                                                                  Срок: през годината 

          Отг.: класните ръководители 

      17. Провеждане „Седмица на отворените врати“. 

          Срок: м. март 

          Отг.: класните ръководители                                  

18. Провеждане на екскурзии с учебна цел. 

Срок: края на уч.година 

Отг.: кл. ръководители 

 

                                                     

 

                                                 Изготвил: ………………………………………… 

                                                                  Председател на МО: А. Коралиева 
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