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                                          П Л А Н  
 

 

 

I.Членове на методическото обединение 
 

Председател на МО 

 

    Найме Гърбева - старши учител  в група  за целодневна организация на учебния ден – V 

група 

 

Членове на МО: 

 

       1.Елза Моллова - старши учител  в група  за целодневна организация на учебния ден- I 

група 

      2.Зорница Дерменжиева - старши учител  в група  за целодневна организация на 

учебния ден - II група 

3.Юнеска Конедарева-старши учител в група  за целодневна организация на учебния 

ден - III група 

      4.Минире Топова - старши учител  в група  за целодневна организация на учебния ден 

- IV група 

5. Гюлфе Ханьова– старши учител  в група  за целодневна организация на учебния ден 

VI група 

      6. Ирзана Чаушева - старши учител  в група  за целодневна организация на учебния 

ден – VII група 

 

 

 

 

ІI. Основни цели 

 
1. Заниманията и самоподготовката в групите включени в Дейности за целодневна 

организация на обучение да допринасят за повишаване качеството на образователно - 

възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, 

творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното 

общество, съобразени с Европейските стандарти. 

2.Превръщане на малкия ученик в активен участник и партньор в целодневната 

организация на учебно - възпитателния процес. 

3.Постигане на интелектуално израстване на учениците. Практическо приложение на 

техните знания, умения,навици, логически операции и творчески прояви. 

 

III. Основни задачи 
 

  1.    Формиране на трайна мотивация за учене у учениците чрез разнообразни форми  за 

надграждане на знания в съответствие с новите образователни изисквания. 



  2.Насърчаване на ученика за овладяване и практикуване на интелектуални умения и 

стимулиране  любознателността и стремежа му към знания. 

  3.Създаване на условия за творческо развитие и удовлетворяване потребностите на 

учениците за активна дейност, изява, и общуване в групата. 

  4.Формиране на личностни и социални умения у подрастващите 

  5.Координиране обмяната на добри практики между учителите по общообразователен 

учебен предмет начален и прогимназиален етап в целодневна организация на обучение. 

  6.Диагностициране и насърчаване постиженията на учениците. 

  7.Опазване здравето и живота на учениците. 

 

 

ІV.  Дейности за постигане на целите и изпълнение на поставените 

задачи 

 

 1.Разработване на план за дейността на Методическото обединенние. 

   Срок: м. IX. 2019г. 

  Отговорник:председателят на МО и учителите НЕ и ПГЕ в дейности за 

целодневна организация на обучение 

 

 

2. Подготвяне на годишен тематичен план за дейностите  в групите от ДЦО. 

               Срок: м. IX.2019 г. 

                           Отговорник:учителите НЕ и ПГЕ в дейности за  целодневна организация на 

обучение 

 

       

3.Изготвяне на план-график за ползване на стаите за Занимания по интереси. 

                Срок: м.IX. 2019г. 

     Отговорник:учителите НЕ и ПГЕ  в дейности за целодневна организация 

на обучение 

 

 

4. Запознаване с новите указания от септемврийските съвещания на учителите. 

    Срок: м. IX. 2019 г. 

     Отговорник:учителите НЕ и ПГЕ  в дейности за целодневна организация 

на обучение 

 

 

 

5. Изготвяне на график за обедно хранене, придружаване на пътуващите ученици, 

дежурства. 

              Срок: м. IX. 2019 г. 

                 Отговорник: учителите НЕ и ПГЕ  в дейности за целодневна организация 

на обучение 

 

        

6. Уеднаквяване на изискванията на учителите по общообразователен учебен предмет в 

групите от ДЦО и преподавателите, с цел пълноценно овладяване и надграждане на 

учебното съдържание. 

      



 Срок: постоянен 

     Отговорник:учителите  НЕ и ПГЕ  в дейности за целодневна организация 

на обучение 

 

 

 

7. .Изготвяне на тематична изложба от групите в ДЦО под надслов “Моят учител“  

      Срок:м. X. 2019 г 

                            Отговорник: учителите НЕ и ПГЕ в дейности за целодневна организация 

на обучение 

 

 

8. Изработване на табло за Деня на народните будители. 

    Срок: м. XI. 2019 г. 

  Отговорник: учител  ПГЕ-VII  група  в дейности за целодневна организация 

на обучение 

 

 

9.Провеждане на открит урок в час по организиран отдих и физическа активност в 

прогимназиален етап 

     Срок:м. XI. 2019 г. 

                                                  Отговорник: учител ПГЕ-V група в  дейности за целодневна 

организация         

 

 

10. Ефективната организация на ЗИ – условие за повишаване инициативността и 

активността на учениците – среща разговор за обмяна на опит между учителите по 

общообразователен учебен предмет в целодневна организация на обучение 

 

                  Срок: постоянен 

                         Отговорник: учителите, НЕ и ПГЕ  в дейности за целодневна организация на 

обучение 

 

11. Провеждане на открит урок  в час по занимания по интереси в начален етап 

     Срок: м.XII 2019г.  

                           Отговорник: учител  НЕ - I група  в дейности за  целодневна 

организация на обучение 

 

 

12. Участие в новогодишното тържесство на училището. Изработване на предмети за 

украса на коледното дръвче, класните стаи и коридорите в училището.  

         Срок: м. XII. 2019 г. 

   Отговорник: учителите, НЕ и ПГЕ  в  дейности за целодневна организация 

на обучение 

 

 

13.Обсъждане и отчет на резултатите от първия учебен срок. 

       Срок: м. II. 2020г. 

     Отговорник: председател на МО 

 

 

14. Изработване на табло за годишнина  от обесването на Васил Левски. 

         Срок: м.II.2020г. 



                                        Отговорник: учител  ПГЕ –VI група  в  дейности за целодневна 

организация на   обучение 

 

 

15. Поддържане и актуализиране на интернет-страницата за Целодневна организация на 

учебния процес, с цел популяризиране работата на  учители и ученици в групите. 

         Срок: постоянен 

                                                                           Отговорник: председател на МО 

 

 

16. Представяне на тематични кътове за Баба Марта, Празникът на мама, Пролет в 

рисунки. 

 Срок: м. III-IV. 2020г  

                        Отговорник: : учителите, НЕ и ПГЕ в дейности за  целодневна   организация 

на обучение 

 

 

 

17. Изработване на табло по случай Национален празник на Република България -3 Март 

                                                                                          Срок: м. III. 2020г. 

                                               Отговорник: V група в дейности за целодневна организация на 

обучение 

 

 

18. Изготвяне на тематична изложба от групите в ДЦО под надслов” Моят свят в рисунки” 

                                                                                                                  Срок: м.V. 2020г. 

                                               Отговорник: учителите НЕ и ПГЕ  в  дейности за     

целодневна организация на обучение 

 

 

 19. Първи юни- празник на детето. Рисунки на асфалт. 

    Срок: м. VI. 2020 г. 

     Отговорник: учителите НЕ и ПГЕ  в  дейности за целодневна организация 

на обучение 

 

 

20. Обсъждане на резултатите от учебно-възпитателната работа в групите. 

    Срок: м. VI. 2020 г. 

                           Отговорник: учителите НЕ и ПГЕ в  дейности за целодневна организация  

на  обучение 

 

22. Отчет за работата на МО на учителите в  Дейности за  целодневна организация на 

обучение           

              Срок: м.VII.2020г. 

                               Отговорник: председателят на МО 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:.............................................. 

Председател на МО: / Найме Гърбева / 


