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СЪСТАВ

НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ

Председател на МО

Атидже Имам -  старши учител в начален етап 

Секретар на МО

Гюлка Гегова -  старши учител в начален етап
ч

Членове на МО '

Сълзет Гърбева-- старши учител в начален етап

Атидже М етуш - старши учител в начален етап

Дафинка Пецева - старши учител в начален етап

Айтен Амзова - старши учител в начален етап

Гюлфе Метушева - старши учител в начален етап



СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ:

Осигуряване на достъпно всеобхватно и качествено
Ч

образование на учениците.

Активно взаимодействие с родителите.

Усъвършенстване работата с изоставащите и 
талантливите ученици.

Обогатяване на материалната база в посока на използване на 
новите технологии в образованието.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
\

1.Училището -желано място за ученика.

2.Образованието -съобразено с възрастовите и 
индивидуалните особености на детето.

3. Развитие на извънкласната и клубна дейност на учениците.

4. Създаване на условия за превенция на агресията на 
учениците.

5. Приобщаване на родителската общност за активно участие 
в решаването на училищните проблеми.

ч

ЦЕЛИ:

1.Високо ниво на образователното равнище на учениците и 
изграждане на личности с възможности за реализация.



2.Създаване на единни критерии за контрол и оценка на 
знанията и уменията на учениците.

3.Обмяна на идеи и опит за съвременни методи и форми на
обучение между колегите.

*

4. Осигуряване на по -добри условия за нравствено, социално и 
физическо развитие на учениците.

ЗАДАЧИ:

1. Усвояване минимума знания и умения по учебните предмети 
от всеки ученик съобразно индивидуолния му темп на 
развитие.

2. Планиране на урочната работа чрез съобразяване обема на 
знания с възрастовите особености на учениците .Провеждане 
на входяща,междинна и изходяща диагностика.

3.Организиране на работни срещи за обмяна на идеи и опит.

4.Участие в обучителни семинари по теми, свързано със 
съвременното обучение.

ч



№ Д ей н о ст О тгов ор н и ц и С рок
1 П ровеждане на заседание на М О за 

избор на председател и секретар на 
обединението. Разработване на план 
за дейността на МО

У чителите от начален 
етап

м.септември 
2021 г.

2 Търж ество за откриване на учебната 
2021/2022 година

А тидж е Имам м.септември 
2 0 2 1г.

3 И збор на учебни помагала за 
учебната 2021/2022

У чителите от начален 
етап

м.септември 
2 0 2 1г.

4 И зготвяне и провеждане на входните 
нива за установяване на знанията на 
учениците.

П реподавателите по 
предмети

м.октомври 
2 0 2 1г.

5 О тбелязване деня на народните 
будители 1 ноември.

Кл. ръководители м. ноември 
2 0 2 1г.

6 О ткрит урок по ЧП П ланетите от 
С лънчевата система

Елза М оллова м. ноември 
2 0 2 1г.

7 Работна срещ а за отчитане и 
анализиране резултатите от 
проведените входни нива по 
предмети. Н абелязване мерки за 
отстраняване на пропуските.

У чителите от начален 
етап

м. ноември 
2021 г.

8 И новативен урок по Родинознание 
Растенията около нас

С. Гърбева ,А. М етуш м. ноември 
2 0 2 1г.

9 О ткрит урок по Безопосност на 
движ ение

Кл.ръководители м .декември 
2021 г.

9 Търж ество за Ново година У чителите от начален 
етап

м. декември 
2021 г.

10. И зготвяне и провеждане на 
междинни нива по отделните 
предмети за края на 1 учебен срок. 
Н абелязване мерки за отстраняване 
на пропуските

У чителите от начален 
етап

м .януари  
2022г.

11 О тбелязване на годиш нина от 
обесването на Васил Левски

А. Имам и класните 
ръководители

м . февруари 
2022 г. *

12 О рганизиране и провеж дане на 
празник на буквите и числата в 
първи клас.

С. Гърбева,
Ю. Конедарева

м. март 
2022г.

13 А ктивно вклю чване на родителите в 
ж ивота на училищ ето-организиране 
на екскурзии, походи, изложби и 
други мероприятия

Кл. ръководители постоянен

14 Благотворителен базар съвместно с 
родители

Кл. ръководители м.март
2022г.

15 Комбиниран урок в начален етап по 
ЧП и БЕЛ

С.Гърбева, Д .П ецева м.март2022
г.

16 О ткрит урок по АЕ в 3 клас А. А мзова м .ап р и л  
2022 г.

17 Ежемесечни походи под надслов 
’’П о-здрави деца”

Кл. ръководители постоянен



18 М атематическо утро А. Имам м.май 
2022 г.

19 А нализ на резултатите от външ ното 
оценяване в 4 клас ,стратегия за 
подобряване на резултатите.

Класните ръководители 
на 4 клас

м. май 
2022 г.

20 24 май- Ден на славянската 
писменост и култура.

Г. М етуш ева 24 май 
 ̂2022 г.

21 Работна срещ а за отчитане на 
резултатите от изходните нива, 
сравнителен анализ, стратегия за 
подобряване на резултатите.

П реподавателите по 
предмети

м. юни 
2022 г.

22 Весел карнавал за 1 юни - Деня на 
детето. К л.ръководители

1 юни 
2022 г.

23 Екскурзии в начален етап. Кл. ръководители м. юни 
2022 г.


