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І. Общи положения:  
 
1. Настоящият план е изготвен от членовете на МО на учителите в ПИГ и приет 

на   заседание, проведено на 26.09.2016г. 
2. Председател на МО – Росица Пейчева  
3. Членове на МО – Таня Найденова, Росица Николова, Цветелина Пенчева, 

Цветелина Александрова, Ралица Страхилова, Янка Кръстева, Недялка 
Кирева, Милена Кирова, Галина Янкова, Калина Димитрова  

4. Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на първия срок и в 
края на учебната година. 

ІІ. Основни цели: 
             1. Издигане качеството на учебно-възпитателната работа и приравняването му 
към европейските стандарти. 
  2.  Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на образователния 
процес и превръщане на ученика в активен участник и партньор в образователно-
възпитателния процес. 

3. Създаване на условия за творческо развитие и изява  на учениците чрез 
включване в  разнообразни  дейности: наука, изкуства, спорт, образователни и 
занимателни игри, в които всеки  да намери реализация на  своите интереси и да 
разгърне заложбите си. 

4.  Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване 
на трайни знания и умения. 

5. Прилагане на интерактивни методи и иновации в процеса на 
самоподготовка. 

6. Утвърждаване на МО на учителите в ПИГ като център за 
вътрешноквалификационна дейност за повишаване на педагогическата и 
методическата подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване. 
ІІІ. Основни задачи:  
               1. Обсъждане и прилагане на новата нормативна база, регламентирана със 
ЗПУО. Проследяване на актуалната информация, публикувана на сайта на МОН. 
               2. Съобразяване на обема от знания с възрастовите и психо-физическите 
особености на учениците.        
             3. Изграждане на постоянна връзка между учител – родител – ученик, с цел 
ефективна съвместна работа за формиране личността на ученика. 
   4. Създаване на трайни мотиви за самостоятелно учене при самоподготовката 
на учениците чрез разнообразни форми на работа за затвърдяване и надграждане на 
знанията в съответствие с новите образователни стандарти. 

 5.  Координиране обмяната на добри практики между учителите в ПИГ. 
 6. Търсене и проучване на актуална информация относно възможности за 

външни обучения от лицензирани организации. 
  7. Планиране на дейности по опазване здравето и живота на учениците. 

IV. Дейности за постигане на целите и задачите 

Месец Дейности и мероприятия Отговорник Срок 

    ІХ Разработване, обсъждане и приемане на 
план за дейността на методическото 
обединение. Месечно съвещание на 

председателят на 
МО 

25.08.-
02.09.2016 г. 
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МО. 

    ІХ Разглеждане и обсъждане на Наредба 
№4, Наредба №5 и Наредба за 
организация на дейностите в 
училищното образование. 

Р.Пейчева, 
Т.Найденова 

до 15.09.2016 г.  

    ІХ Оказване на подкрепа и съдействие на 
новоназначените учители в ПИГ при 
работа с документацията. Въвеждане в 
конкретиката на работата в ПИГ. 

Т.Найденова 15-20.09.2016 г. 

    ІХ Съставяне на график за провеждане на 
дейностите по интереси в игротеката. 

Ц. Пенчева 30. 09. 2016 г. 

    ІХ Съставяне на график за обедното 
хранене в училищния стол. 

Я. Кръстева 30. 09. 2016 г. 

    ІХ Съставяне на график за дежурство по 
време на междучасията. 

Р. Николова 30. 09. 2016 г. 

    ІХ Вътрешноквалификационно обучение – 
обмяна на опит и създаване на класьор с 
разработки и др.материали.  

Т. Найденова 30. 09. 2016 г. 

    ІХ Уеднаквяване на изискванията на 
възпитателите с тези на класните 
ръководители  за овладяване и 
надграждане на учебното съдържание. 

Учителите в ПИГ постоянен 

      Х 
 

Месечно съвещание на МО – обсъждане 
изпълнението на дейностите от 
м.септември и планиране изпълнението 
на задачите за м.октомври. 

Р. Пейчева до 05.10.2016 г. 

      Х Изработване на график за провеждане 
на открити занятия.  

Р. Пейчева 30.10.2016 г. 

     Х Участие в националния конкурс за 
рисунка „Морето не е за една ваканция“ 

Р. Страхилова 01-15.10.2016 г. 
 

Х Вътрешноквалификационно обучение 
за подпомагане на новоназначените и 
учителите в ПИГ с педагогически под 3 
години. 

Таня Найденова 
Росица Николова 

30.10.2016г. 

     Х Провеждане на обща здравна беседа на 
тема: „Гръбначни изкривявания и 
оказване на първа помощ при 
контузии“. 

Т. Найденова 30.10.2016 г. 

    ХІ Месечно съвещание на МО – обсъждане 
изпълнението на дейностите от м. 
октомври и планиране изпълнението на 
задачите за м. ноември. 

Р. Пейчева до 05.11.2016 г. 

    ХІ Вътрешноквалификационно обучение: 
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за 
информацията и документите за 
системата на предучилищното и 

Р.Пейчева, 
Т.Найденова 

до 20.11.2016 г. 
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училищното образование. 

    ХІ Подготовка на изложба на тема „Моят 
роден град.”, посветена на празника на 
Бургас.    

Учителите в ПИГ до 30.11.2016 г. 

    ХІ Организиране на занимания по четене 
– „Читателски маратон“ 

Учителите в ПИГ до 30.11.2016 г. 

   ХІІ Месечно съвещание на МО – обсъждане 
изпълнението на дейностите от м. 
ноември и планиране изпълнението на 
задачите за м. декември. 

Р.Пейчева до 05.12.2016 г. 

   ХІІ Изложба на тема „Моят роден град.”, 
посветена на празника на Бургас.    

Цв. Александрова до 04.12.2016 г. 

   ХІІ Участие в коледната украса на 
училището и в Общинския конкурс за 
коледна картичка и украса „Рождество 
Христово“. 

Учителите в ПИГ до 20.12.2016 г. 

   ХІІ Вътрешноквалификационно обучение: 
Наредба за гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното 
образование. 

Р.Пейчева, 
Т.Найденова 

до 15.12.2016 г. 

   ХІІ Коледни тържества за най- малките. Учителите в ПИГ І и 
ІІ клас 

23.12.2016 г. 

     І Месечно съвещание на МО – обсъждане 
изпълнението на дейностите от м. 
декември и планиране изпълнението на 
задачите за м. януари. 

Р.Пейчева до 06.01.2017 г. 

     І Отчет за дейността на МО през първия 
учебен срок. 

Р.Пейчева до 20.01.2017 г. 

     І Покана към медицинското лице за 
изнасяне на здравна беседа – тема  
„Предпазване от вирусни инфекции“. 

Н. Кирева 15.01.2017 г. 

     І „Грижа се за хигиената в класната стая”- 
хигиенизиране. 

Учителите в ПИГ постоянен 

     І Мероприятия посветени на Яворовите 
дни: 
Изработване на табло, посветено на 
Пейо Яворов. 
Рецитал по стихове  на Яворов „Аз не 
живея, аз горя“ . 
Седмица за допълнителна подготовка 
на децата за интердисциплинарното 
състезание. 
Илюстрация по стихотворение на П. 
Яворов. 

М. Кирова 
 

30.01.2017 г. 
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     І Подготовка за участие в Общински 

конкурс за изработване на кукерски 

маски                                                                      

Р. Страхилова 
Учителите в ПИГ 

15.01.-
10.02.2017 г. 

    ІІ Месечно съвещание на МО – обсъждане 
изпълнението на дейностите от м. 
януари и планиране изпълнението на 
задачите за м. февруари. 

Р.Пейчева до 05.02.2017 г. 

    ІІ Участие в Общински конкурс за 
изработване на кукерски маски 

Р. Страхилова 
Учителите в ПИГ 

20.02.2017 г. 

    ІІ Анализ на пълняемостта на групите и 
при нужда планиране на мерки за 
повишаване на посещаемостта. 

Р. Пейчева 05.02.2017 г. 

    ІІ Конкурс за изработване на мартеници и 
картички. 

Г. Янкова 
Учителите в ПИГ 

до 25.02.2017 г. 

   ІІІ Месечно съвещание на МО – обсъждане 
изпълнението на дейностите от м. 
февруари и планиране изпълнението 
на задачите за м. март. 

Р. Пейчева до 05.03.2017 г. 

   ІІІ Work shop – изработване корица на 
книга, като част от Седмица на книгата 
през месец април. 

… 
Учителите в ПИГ - 
ІІІ, ІV кл. 

03,04.05.2017 г. 

   ІІІ  Участие във форми за външна 
квалификация. 

Р.Пейчева постоянен 

   ІІІ „Ден на отворените врати“. Покана към 
родителите и осигуряване на свободен 
достъп до работата в полуинтернатните 
групи. 

Учителите в ПИГ 30.03.2017 г. 

   ІV Месечно съвещание на МО – обсъждане 
изпълнението на дейностите от м. март 
и планиране изпълнението на задачите 
за м. април. 

Р.Пейчева до 05.04.2017 г. 

   ІV БДП – „Животът е ценен“.Повишаване 
културата на движение на пешеходци и 
велосипедисти. 

Р. Николова до 07.04.2017 г. 

   ІV Връстници обучават връстници – 
„Приказка ще ти прочета“ 

Учителите в ПИГ - 
IV и V кл. 

до 30.04.2017 г. 

    

    V Месечно съвещание на МО – обсъждане 
изпълнението на дейностите от м. 
април и планиране изпълнението на 
задачите за м. май и годишния отчет. 

Р.Пейчева до 05.05.2017 г. 

    V Вътрешноквалификационно обучение – 
обмяна на опит – постижения и 
трудности през годината. 

Р.Пейчева до 30.05.2017 г. 

      V Изработване на годишен отчет на МО Р.Пейчева до 30.05.2017 г. 
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Изготвили плана: 
Председател: Росица Пейчева  
Членове: Таня Найденова  
                  Росица Николова  
                  Цветелина Пенчева 
                  Цветелина Александрова  
                  Ралица Страхилова  
                  Янка Кръстева  
                  Недялка Кирева  
                  Милена Кирова  
                  Галина Янкова  
                  Калина Димитрова  
 
 
  
  

                    
 

 


