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      Утвърдил! 

 

    Директор: ………………………………… 

                                                                                    / П. Шопова-Начкова / 

 

ПЛАН 
 

за работата на Методическо Обединение  

“Природни науки и екология”  

за учебната 2021/2022 год.  

 

    Основни задачи: 
1. Повишаване на качеството на обучението и подготовката на учениците по 

предметите Човекът и природата , Биология и здравно образование, Химия и ООС  

и Физика и астрономия. 

2. Съобразяване на учебните програми с новите изисквания с цел успешно 

подготвяне на учениците. 

3. Подготовка и участие на учениците в олимпиади. 

4. Непрекъснато повишаване на квалификацията на учителите. 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ: 

 

№ Основни дейности Срок Отговорник 

1. Изготвяне на план за работа на предметната комисия 

за учебна 2021/2022 год.           

 

м. Септември 

 

П. Георгиева 

 

2. Запознаване с новите учебните програми по 

предмети за учебната 2021/2022 год. 

м. Септември 

 

П. Георгиева 

А. Мераклиева 

К. Тодорова 

3. Проучване и избор на учебници за учебната 

2021/2022 год.  

м. Септември 

 

П. Георгиева 

А. Мераклиева 

 

4. Чудесата на нивалина – занятие в VIIа, VIIб клас м. Октомври П. Георгиева 

 

5. Акция за Международния ден срещу СПИН 

 

м. Декемрви П. Георгиева 

 

6. Изложба на тема: “Модели на Слънчевата система” 

 

м. Декемрви- К. Тодорова 

7. Да се изготвят и представят презентации и табла за  

околната среда и природата, посветени на 

международни  и световни дни 

 

м. Ноември -

м. Юни 

П. Георгиева 

К.Тодорова 
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8. Да се проведат допълнителни консултации с 

ученици, желаещи да се явят на олимпиадите по 

биология, физика и химия 

 

м. Декемрви -

м. Февруари 

П.  Георгиева 

А. Мераклиева 

К.Тодорова 

9. Изложба с постери и презентации за Деня на водата 

 

м. Март П. Георгиева 

К.Тодорова 

10. Изложба с постери и презентации за деня на Земята 

 

м. Април П. Георгиева 

 

 

11. “Химията –трудна, но забавна наука”- състезание в 

VIIа и VIIб клас 

м. Април К. Тодорова 

12. Да се работи допълнително с ученици, непостигащи 

ДОИ по ЧП, биология, физика и химия 

постоянен 

 

П. Георгиева 

А. Мераклиева 

К.Тодорова 

13. Повишаване на квалификацията , чрез периодично 

запознаване с новостите в науката и методиката на 

преподаване по съответните предмети, запознаване с 

интересни сайтове и списания    

 

постоянен 

 

П. Георгиева 

А. Мераклиева 

К. Тодорова 

14. Анализ на постигнатите резултати от 

преподавателите в МО през учебната 2021/2022 

година 

м. Юни П. Георгиева 

А. Мераклиева 

К.Тодоорва 

 

 

 

Изготвил: ………………………………… 

                                                                                                                                                       

                                                                                  Председател на МО: П. Георгиева 
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