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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” 

5000 гр. Велико Търново, ул. “Христо Смирненски” №1А 

ДИРЕКТОР: +359 062/ 62 03 52   , КАНЦЕЛАРИЯ: +359 062/ 62 14 76; 

e-mail: ou_blagoev@abv.bg; http://www.ou-blagoev.com 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

П   Л   А   Н 

 

 
 

за работата на  методическото обединение  на началните учители 

 

в Основно училище „Димитър Благоев”, гр. В.Търново, 

 

за учебната 2021/2022 година 
 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 16/13.09.2021 и утвърден със заповед № РД09-799/13.09.2021 г. 

 

 



 2 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:      

 1. Методическото обединение на началните учители в училище включва:  

  - началните учители, учители ГЦОУД и учител в ПГ;                

           2. Председател: Теменужка Георгиева-Главен учител в начален етап 

Членове:  

1. Диана  Лахнева 

2. Венета Цалкова 

3. Таня Чолакова 

4. Силвия Николаева 

5. Петя Захариева 

6. Нели Бойчева 

7. Светла Пенчева 

8. Виктория Симеонска 

9. Борис Кутев 

10. Людмила Тодорова 

11. Бранимир Кънчев 

12. Ценка Рашкова 

13. Светомира Василева 

14. Мариета Алексиева 

15. Туана Шакир 

16. Румяна Стефанова 

17. Велина Димитрова 

18. Учител ПГ- Нелка Димитрова 

 

           3. Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №…/...09.2021 г. 
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II. ЦЕЛИ:  

          1. Повишаване на качеството и ефективността на образование на педагогическите специалисти в ОУ „Д.Благоев” чрез изграждане и 

усъвършенстване на компетентности, отговарящи на новите изисквания за качествено образование.          

         2. Повишаване авторитета на учителската професия и социалния статус на учителя чрез усъвършенстване на системата за повишаване 

квалификацията на учителите, осигуряване на възможност за кариерно израстване, мотивиране и развитие. Осигуряване  на условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти, съобразено с потребностите на училището и в съответствие с Националната стратегия за развитие на 

педагогическите кадри.                  

III. ЗАДАЧИ:  

           1. Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики на всички нива. 

 2. Създаване на атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи, при неуспехи, трудности и проблеми.      

            3. Квалификационната дейност на специалистите да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети.   

   

            4. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми на проверка и оценка на знанията в съответствие с 

новите образователни изисквания. 

 

IV. ПРИОРИТЕТИ:  

1. Преодоляване на затвореността и изолацията при постигнати успехи или срещнати трудности в работата на учителите – създаване на ефикасен 

механизъм за популяризиране на успехите /училищен сайт, срещи, разговори, дискусии, екипна работа/. 

2. Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на училищната информация и създаване на връзки и контакти 

между училището и останалите структури на образователната система -  съвместна работа с колеги от други училища, университет, инспекторат, 

читалища, библиотеки, центрове, културни институции.  
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 4. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми – по-активно 

използване на стандартизирани тестове и онлайн ресурси.        

 5. Активност за приобщаване на семейството като партньор на училището за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.      

V. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ:  

1. Дейности, свързани с началото на учебната година  - подготовка на входни нива, обсъждане на резултатите от входните нива, съвещания с експерти 

от РУО, запознаване с нови стратегии, програми, заповеди, наредби, провеждане на родителски срещи и др.  

Срок: септември-октомври 2021г.   

Срок: целогодишно 

2. Методическа работа – помощ при изготвяне на откритите уроци, провеждане и обсъждане на уроците.  

Срок: целогодишно 

3. Подготовка и провеждане на олимпиади и състезания по предмети в съответствие на Националния календар и различните национални, областни и 

общински конкурси. Анализ на резултатите и участията на ученици и учители. 

Срок: целогодишно 

4. Подготовка и успешно провеждане на НВО IV клас. Анализ на резултатите. 

Срок: до края на м.май 2022г. 

5. Дейности за осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в квалификационни форми и участие в проекти на местно, 

национално и международно ниво. 

Срок: целогодишно 

6. Изготвяне на информационни табла за родители: учебни планове, училищни програми, седмично разписание, правилници и др. 

 

Срок: целогодишно 
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7. Дейности, свързани със съдействие на институции, фондации, община и граждански  

организации за превенция от отпадане и реинтегриране на отпаднали ученици.  

 

Срок: целогодишно 

8. Дейности, свързани с успешната работа на учениците със СОП, съвместна работа с ресурсни учители, психолог, логопед. 

Срок: целогодишно 

9. Дейности, свързани с активната работа на педагогическия съветник на училището. 

Срок: целогодишно 

10. Дейности, свързани с квалификационната дейност на педагогическия персонал. 

Срок: целогодишно 

 

 

Мотиви за подготовката и реализирането  на посочените дейности – усвояване на съвременни дидактически и социализиращи технологии, 

ориентиране към идеята за непрекъснато учене; стимулиране учителя да бъде компетентен в сферата на демократично гражданство; търсене на 

нетрадиционни и иновационни педагогически технологии за ангажиране на конкретния ученик в клас. 

 

 

VI. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

 

1.Участия в обучения и семинари на РУО – В.Търново  



 6 

Срок: по изготвен от РУО график 

 

2. Участие в конференции, кръгли маси, форуми и др. на регионално, национално и международно ниво. 

      Срок: по изготвен график 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

1. Разработване на учебна програма за целодневна организация на учебния ден – на основание Инструкция №1/30.10.2014 г. 

Срок:септември 2021г. 

 

1. Открити уроци на базовите учители – споделяне на добри практики 

 

  Срок: октомври 2021, април 2022г. 

 

2. Запознаване с новостите в нормативните документи в системата на образованието 

  Срок: целогодишен 

 

3. Представяне на акценти от обучителни курсове и споделяне на новости. 

  Срок: декември 2021,  март 2022г. 

 

 

4. Седмица на отворените врати – „Д.Благоев е нашето училище!“ 

  Срок: май  2022г. 

 

5. Анализ на резултатите от входни, изходни нива и НВО, дискусия. 

  Срок: октомври 2021, май 2022г. 

 

6. Използване на модерните технологии в обучението, споделяне на опит. 

Учителят в действие.Съвременни методи и подходи за ефикасно преподаване 

  Срок: април 2022г. 
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7. Текуща квалификация по културно-образователни области 

Срок: целогодишен 

                                                                                                                                                                                        

ЗАБЕЛЕЖКА: ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ ЩЕ БЪДАТ СЪОБРАЗЕНА С  ПЛАН 

ЗА РАБОТА / МЕРКИ, НАСОКИ, ПРАВИЛА /  В ОУ  „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 

 

 

 

 

 Изготвил: ……………………….. 

 

                                                                                                                                                                                                                 Теменужка Георгиева 

 Председател на МО на началните учители 
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