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ПЛАН 
ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
Общи положения: 

Настоящият план е приет на работна среща на МО по български език и литература и чужди 

езици с протокол № 1/ 07. IХ.2021 г. за учебната 2021/2022 година. 

 

Състав на МО: 

Председател: Цветка Петкова - ст.учител по български език и литература  

 

Членове на МО: 

1. Павлинка Начкова – Директор, ст.учител по английски и немски език 

2. Нели Славова – ст.учител по български език и литература и руски език 

3. Валентин Стоянов – ст.учител по български език и литература  

4. Ана Христова – ст.учител по английски език 

5. Румяна Бабова – ст.учител по английски език 

6. Стела Христова – учител по английски език  

 

Раздел I 

Кратък анализ и оценка на дейността на МО през учебната 2020/2021 година: 

 

Цялата дейност на МО протече съгласно залегналите в годишния план и произтичащите 

задачи от новоприетите нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на 

образованието. 

 

В МО е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и 

отчетност на резултатите. Правилното планиране на работата бе решаващо условие за 

постигнатите резултати в обучението по български език и литература и чужди езици. 

 

Постигнати бяха добри, много добри и отлични резултати: 

• Отлично и много добро представяне на учениците по БЕЛ на външно оценяване в седми и 

десети клас. 

• Отлично и много добро представяне на учениците на държавните зрелостни изпити по БЕЛ и 

английски език. 

• Добро представяне на учениците в олимпиадата по БЕЛ на общински кръг. 
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Раздел II 

 

Цели и задачи на МО: 

 

Цели :  

1. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандарти; 

усвояване общочовешките и национални ценности, на чувство за принадлежност към 

общоучилищния колектив, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби. 

2. Разнообразяване на учебно- възпитателната дейност и осъществяване на междупредметни 

връзки. 

3. По - ефективно включване на учениците в подготовката на уроците, повишаване на 

грамотността и обема на трайно усвоените от тях  знания и умения. 

4. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне 

на ученика в активна позиция по отношения на знанията на външно оценяване в VІІ и Х клас , 

както и ДЗИ в ХІІ клас. 

 

Задачи: 

1. Мотивиране на учениците за участие в училищния живот – проекти, олимпиади и 

състезания. 

2. Повишаване квалификацията на учителите чрез участие в квалификационни семинари и 

курсове. 

3. Ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна работа и избор на 

приоритети. 

4. Участие на обединението в проекти и програми, по които работи училището. 

5. Системна работата с изоставащи и напреднали в учебния процес ученици. 

 

Раздел III 
 

Дейности на МО БЕЛ и чужди езици за учебната 2021/ 2022г. 

 
I. Провеждане на съвещание за приемане на план за дейностите на МО  

                                                                                                  Срок; 07. IX. 2021 г. 

                                                                                                  Отг.: учителите в МО 

  

II. Актуализиране на изпитни материали по БЕЛ за гимназиален етап  

(VIII, IX, X, XI, XII клас) 

                                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                                    Отг.: Цв.Петкова, Н. Славова 

 

III. Провеждане и анализ на резултатите от входното равнище на учениците и 

предприемане на необходимите мерки за преодоляване на констатираните пропуски: 

                                                                                                   Срок: IX. и X. 2021 г. 

                                                                                                   Отг.: учителите в МО 

 

IV. Анализ на резултатите от НВО и ДЗИ  на VII, X и XII клас 

                                                                                                   Срок: VI. 2022 г. 

                                                                                                   Отг.: учителите  в МО 

 

V. Допълнителна работа с изоставащи и напреднали  ученици в часовете за консултация 

на учителите                                                                                    

                                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                                    Отг.: учителите в МО 

 

 

 

 

 



 

VI. Участие в национални конкурси, състезания, олимпиади и образователни форми 

 

1.Подготовка за участие на ученици  на олимпиадa по БЕЛ 

                                                                                                   Срок: според графика на РУО 

                                                                                                   Отг.: учители по БЕЛ  

 

2. Системна и последователна подготовка на учениците от VІІ, Х  и ХІІ клас за успешно 

полагане изпитите по външно оценяване и ДЗИ 

                                                                                                   Срок: постоянен  

                                                                                                   Отг.: учителите в МО 

 

VII. Провеждане на пробни изпити в VII, Х и XII клас за НВО и ДЗИ  

                                                                                                    Срок: IV – V 2022 г. 

                                                                                                    Отг.: учители по БЕЛ 

VIII. Популяризиране творческите изяви на учениците от конкурси и други дейности 

чрез Facebook страницата и сайта на училището                               

                                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                                   Отг.: учителите в МО 

IX. Честване на празници, провеждане на училищни тържества и отбелязване на 

годишнини: 

 

1.Тържествено откриване на новата учебна година               

                                                                                                   Срок: 15.IX. 2021 г. 

                                                                                                   Отг.: Цв. Петкова 

2. Европейски ден на езиците                                                   

                                                                                                   Срок:  IX. 2021 г.  

                                                                                                   Отг.: учители по чужди езици 

3. Отбелязване Деня на народните будители                         

                                                                                                   Срок: 1.XI. 2021 г. 

                                                                                                   Отг.: учителите в МО 

 

4. Климентови  дни, свързани с годишнината  на училището: 

    Представяне Историята на Гимназията 

                                                                                                   Срок:  XII. 2021 г. 

                                                                                                   Отг.: В. Стоянов 

5.Национален парк/ резерват в България - проекти  

                                                                                                   Срок: I. 2022 г. 

                                                                                                   Отг.: учителите по чужди езици 

6. Национален празник – 3 март                     

                                                                                                   Срок: III. 2022 г.  

                                                                                                   Отг.: учителите  в МО 

7.Великденска инициатива                                                     

                                                                                       Срок: IV. 2022 г. 

                                                                                                   Отг.: учителите по чужди езици 

8. Световен ден на книгата: 

     Състезание „ Знаете ли български?“  между Vа и Vб клас 

                                                                                                   Срок: IV. 2022 г. 

                                                                                                   Отг.: учителите по БЕЛ  

9.Тържества за завършване на степен на образование.                                    

                                                                                                   Срок: V. – VI. 2022 г.   

                                                                                                   Отг.: учителите в МО 

 

 

Изготвил: ………………………….. 

Председател на МО: Цв. Петкова 
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