
 
                   

 

Утвърждавам: 
Директор:……………………………… 

     /Мехмед Имамов/ 

 

 

ПЛАН 

ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

ПО ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ -  

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА,  

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,  

БИОЛОГИЯ И ЗО, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ,  

ХИМИЯ И ООС 

за учебната 2021/2022 година 

 

     

Председател МО:…………………………….. 

                                    /д-р Адем Зейнев/ 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев“  №1, 

тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57, e-mail: souablanica@abv.bg 
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П  Л  А  Н   

ЗА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

ПО ПРИРОДО – МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДМЕТИ 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БИОЛОГИ И ЗДРАВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИКА И АСТРОНОМИ И ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ЗА УЧЕБНА 2021/2022 г. 

І. Състав 

Председател:  д-р Адем Зейнев  

Математика: 

1. д-р Адем Зейнев 

2. Халил Имамов 

3. Хюсеин Къдрев 

4. Юлвие Гегова 

Информатика и информационни технологии: 

1. д-р Адем Зейнев 

2. Наджибе Ибраим 

Биологи и здравно образование 

1. Зейнеп Топова 

Физика и астрономия 

1. Недрет Панева 

Химия и опазване на оконата среда 

1. Юлвие Гърбева 



 

II Основни цели 

1. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 

2. Ефективно използване и внедряване на новите ИКТ в учения процес 

3. Усъвършенстване организацията на учебния процес. 

4. Поставяне индивидуалността на ученика в центъра на учебно-възпитателния процес чрез 

прилагане на комплексен подход при изграждане личността на ученика. 

5. Непрекъснато повишаване информираността на учителите. 

6. Съобразяване на учебната работа с  изисквания при кандидатстване след  7, 8 и 12 клас, с цел 

успешното представяне на учениците.  

7. Повишаване квалификацията на учителите. 

 

IІІ. Основни задачи 

1. Повишаване качеството на учебния процес, чрез прилагане на новите методи и 

форми на обучение свързани с ключовите компетентности. 

2. Използване на вътрешнопредметните и междупредметните връзки в учебния материал за 

непрекъснато надграждане и разширяване на знанията и уменията на учениците. 

3. Обогатяване на творческата дейност на учителите чрез участие в различни форми 

4. на квалификация и вътрешнометодическа обмяна на опит. 

5. Усвояване на минимум знания и умения по всички учебни предмети от всеки ученик, 

съобразно индивидуалния му темп на развитие. 

6. Използване на ефективни методи на преподаване и прилагане на придобитите знания. 

7. Активиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено изучаване 

на българския език, математиката, информатика и информационни технологии за създаване 

на условия и мотиви за самостоятелно достигане на знанията. 

8. По-успешно прилагане на диференцирания и индивидуалния  подход. 

9. Търсене на ефективни технологии за възпитателна работа.  Критерии за оценка на знанията и 

уменията на учениците по математика, информатика и ИТ, БЗО, ФА и ХООС. 

 

 

 



ІV. Дейности за изпълнение на основните задачи 

1. Приемане план за работа на МО. 

Срок – м. септември 2021 

Отг. – Председател 

2. Участие в съвещанията и обсъждане на указанията за организиране на учебно- 

възпитателната работа с експерти от РУО – гр. Благоевград. 

Срок – график РУО 

Отг. – Учителите 

3. Изготвяне и утвърждаване на годишните разпределения по ЗП и програми по 

ЗИП от директора и експертите от РУО. 

Срок – м. Септември - 2021 

Отг. – Учителите 

4. Въвеждане на дневния режим, седмичното разписание, неучебните дни, графици в 

електронен дневник. (SHKOLO.BG) 

Срок – м. Септември - 2021 

Отг. – Председател МО 

 

5. Актуализиране на потребителските имена и пароли за по-ефективното 

използване на електронния дневник от:  

- Ученици; 

- Родители; 

- Учители; 

Срок – м. Септември - 2021 

Отг. – Председател и 

Учителите по предмети 

6. Въвеждане на годишните тематични разпределения по всички учебни предмети в 

електронния дневник. (SHKOLO.BG) 

Срок – м. Септември - 2021 



Отг. – Предеседател и 

Учителите по предмети 

7. Провеждане на входно ниво по предмети за констатиране на нивото на усвояване на 

учебния материал. Анализ на резултатите. Набелязване на мерки за подобряване на 

работата и повишаване на резултатите по предмети. 

Срок – 20. X. 2021 г. 

Отг. – Учителите 

8. Разглеждане на Наредна №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 
Срок – 20. X. 2021 г. 

Отг. – Предеседател МО 

 

 

9. Индивидуална работа с ученици за : 

- попълване на пропуските и развиване на уменията им за учене; 

- подготовка за участие в олимпиади, конкурси, състезания и др.; 

- стимулиране и мотивиране за учене 

Срок – Постоянен 

Отг. – Учителите 

10. Запознаване на новоприетите ученици от 8 клас с ДОС  (държавни образователни 

стандари)  по предметите: 

10.1. Математика  

10.2. Информатика 

10.3. Информационни технологии. 

10.4. Биология и ЗО 

10.5. Физика и астрономия 

10.6. Химия и ООС 

Срок - X. 2021 г. 

Отг.− Учителите 



11. Аkтуализиране и поддръжка на страницата на СУ Абланица. 

Срок – Постоянен 

Отг. – Председател MO 

12. Ден на Българския програмист – 4 Октомври.  (Рожден ден на Джон Атанасов). Подготовка 

и представяне на мултимедийни материали.  

Срок – м. Октомври -2021 

Отг. – председател и учители 

13. Изготвяне на материали за деня за безопасен интернет - 5 февруари. 

Срок – м. Февруари-2022 

Отг. – председател и учители 

 

14. Провеждане на открити уроци по предмети, както следва: 

Съгласно План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията в СУ 

Абланица.  

Срок – Октомври – юни 2022 г. 

  

15. Подготовка, провеждане и отчитане на резултатите от проведени олимпиадите I и II 

кръг. 

Срок – по график от МОН 

Отг. – председател и учители 

 

16. Организиране на постерна изложба за Дена на Земята – месец Април. 

Срок – м. Април – 2022 г. 

Отг. – председател и учители 

 

17. 22 март – Отбелязване световния ден на водата- с велопоход до язовира 

и изготвяне на диплянки свързани със значението на водата. 

Срок:март 2022 г. 



Отг. А. Зейнев, Н.Панева 

18. 12 април – Отбелязване на годишнината от полета на Юри Гагарин.   

Срок: април  2022 г. 

Отг. Зейнев, Н.Панева 

19.  5-юни Световен ден на околната среда поход-екскурзия до м.” Гредището” 

Срок :юни  2022 г 

Отг: Преподавателите МО 

20. Усъвършенстване на използването на ИТ в часовете по БЗО, Химия и ООС, Физика и 

астрономия. 

 Срок : постоянен 

Отг: Председател и 
Преподавателите 

21. За всяко мероприятие проведено от КОО  се съставя протокол, който ще бъде 

подписван от всеки член на обединението. 

Срок – Постоянен 

Отг. – председател 

22. Обсъждане на изготвянето на портфолио на учениците по предмети. 

Срок – Постоянен 

Отг. – учителите от МО  

23. Обсъждане на резултатите от НВО по математика, 7 и 10 клас. Обсъждане на 

резултатите от НВО по Дигитални компетентности 10 клас.  

Срок – м. Юни - 2022 

Отг. – учителите от МО 

 

24. Анализ на резултатите през първия и втория учебен срок. 



Срок – I и II срок 

Отг. – Председател МО 

 

 

Плана на обединението е отворен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МО: ……………..….. 

/д-р Адем Зейнев/ 
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