
"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Oсновно училище

Основно училище ,,Алеко Константинов“ – Пловдив 

Утвърждава: 

/Красимир Ангелов/ 

ПЛАН 

на Методичното обединение на началните учители 

през учебната 2017/2018 година 

 Състав на МО: 

 Председател: Мариана Найденова  

 Секретар: Мария Митева 

 Членове: Виктория Стойнова, Анета Терзиева, Величка  

Филева, Григор Пончев, Елиана Щерева, Здравка Павлова, Зорка 

Христова, Иванка Динева, Xристомира Петкова, Мария 

Райковска, Мариана Найденова, Мария Митева, Николина 

Търева, Пламена Шопова, Богдана Мумджиева, Йорданка 

Иванова, Мария Пеева, Даниел Чаушев, София Стоянова 

 СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА МО: 

 Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено

образование на учениците.

 Обогатяване на материалната база в посока на

използване на новите технологии в образованието.

Гергана Стоицова
,



 Усъвършенстване работата с изоставащите и 

талантливите ученици. 

 Активно взаимодействие с родителите и училищното 

настоятелство. 

 

         Основни приоритети: 

1. Училището – желано място за ученика. 

2. Образованието – съобразено с възрастовите и 

индивидуалните особености на детето. 

3. Повишаване ефективността на образователно-

възпитателния процес чрез подобряване организацията на 

учебния процес и повишаване професионалната 

подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри. Подобряване на 

вътрешноучилищната, квалификационна и методическа 

дейност. 

4. Развитие на извънкласната и клубна дейност на                  

учениците. 

5. Създаване на условия за превенция на агресията на 

учениците. 

6. Приобщаване на родителската общност за активно 

участие в решаването на училищните проблеми. 

 

 

 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 умствено, 

нравствено, социално и физическо развитие на 

учениците. 

5. Прилагане на иновативни методи на обучение. 

 

 

 

 

 

          Задачи: 

 Образователни: 

1. Усвояване минимума знания и умения по 

учебните предмети от всеки ученик съобразно 

индивидуалния 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. Практическа насоченост на обучението. 

4. Работа с мултимедия. 

 

 Развиващи: 

1. Повишаване квалификацията на учителите. 

2. Организиране на работни срещи за обмяна на 

идеи и опит. 

3. Участие в обучителни семинари по теми, 

свързани със съвременното обучение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



№ Дейности Срок отговорник 

1 Опознавам историята на 
моето училище  - 
проучвателна и събирателна 
дейност във връзка 110 
годишнината на училище 
„Ал. Константинов” 

Учениците от всеки клас 
/2-4/ – събират в папка 
събраните материали 

Постоянен Класни 
ръководители 

2 Участие на учениците от 
начален курс в национални 
проекти и кампании 

Постоянен Класни 
ръководители 

3 Посещение на постановки 
на Куклен театър – Пловдив 
от ученици от началните 
класове 

Постоянен Класни 
ръководители 

4 Повишаване 
квалификацията на учителите 
от начален курс – курсове, 
семинари, ПКС 

Постоянен  
Найденова 
Търева 

5 Участие в акции на БЧК,  
посещения на домове деца, 
лишени от родителска грижа, 
дарителски кампании 

Постоянен Класни 
ръководители 

6 Участие в инициативата на 
EVN България за ученици от 
начален курс 

Постоянен Класни 
ръководители 

7 Провеждане на уроци по 
БЕЛ в училищната 
библиотека 

Постоянен Класни 
ръководители 

8 Участие на ученици от 
начален курс  в състезания и 
олимпиади на национално, 
окръжно и градско ниво 

 

Постоянен Класни 
ръководители 



9 Запознаване на 
първокласниците с 
училището 

15.09 Кл. р-ли  
1 клас 

10 Радиопредаване по повод 
Седмицата на мобилността и 
Денят без автомобили 

Октомври Кл. р-ли  
2 клас 
Петкова 

11 Входяща диагностика. 
Отчитане на резултатите, 
набелязване на мерки за 
повишаване нивото на 
знания на учениците – 
обобщено по випуски 

Октомври Начални    
учители 

Стойнова 

12 Изготвяне на график за 
работа с деца, срещащи 
трудности в обучението, с 
които ще се работи 
допълнително в часовете за 
консултации 

Октомври Класни  
ръководители 

13 
 
 
 
14 

Радиопредаване по повод 
1 ноември - Денят на 
будителите 

 
Ден за възпоменание на 

жертвите от ПТП 

Октомври 
 
 

 
Октомври 

Кл. р-ли  
3 клас 
Динева 
 
Райковска 

15 Състезание "Аз обичам 
България и бълг. език" по 
повод Деня на будителите 

Ноември Кл. р-ли  
4 клас 
Найденова 

16 
 
 
17 

Коледа е! - базар и 
конкурс за рисунка и 
приложни изкуства 

Подготовка и участие в 
Коледния концерт на 
училището 

Декември 
 
 

Кл. р-ли  
2-4 клас 
 
 

18 Участие в 
състезанието"Знам и мога" 

Януари  28 
Февруари 
25 

Кл. р-ли        
4 клас 



    

19 Радиопредаване за Васил 
Левски 

Февруари Кл. р-ли  
3 клас 
Стоицова 

20 Участие в националния 
конкурс за рисунка "Моите 
детски мечти" за 3 и 4 клас 
/календар на МОН/ 

до 14 
февруари 

Кл. р-ли  
3 и 4  

класове 

21 Състезание "Знам 
правилата за безопасно 
движение" 

/календар на МОН/ за 2 
клас 

Февруари Кл. р-ли  
2 клас 

22 Провеждане на уроци в 4 
клас по БЕЛ, математика, ЧО 
и ЧП от учителите в 
прогимназиална степен 

Февруари 
Март 

Зам.директор 
кл. р-ли  
4 клас 

23 Отбелязване на 3 март - 
Национален празник 

- радиопредаване  

 
Март 

 
Кл.р-ли  
2 клас 
Митева 

24 Състезание "България в 
сърцето ми" за 3 клас по 
повод Националния празник 

Март кл. р-ли 
 3 клас 
Търева 

25 
 
 
 
 
 
26 

Представяне на добри 
практики по проекта 
„Иновативно училище“ 

 
 
 
IV Регионална 

конференция „Мотивацията 
на ученика – фактор за 
участие и активност в 
образователните процеси“ 

 

Март 
 
 
 
 
 
Март 

Митева 
Търева 
 
 
 
 

   Стоицова,                  
Търева 



27 Организиране дни на 
отворените врати в часовете 
на учителите от 
прогимназиалната степен за 
родителите на ученици от 4 
клас 

Март Зам.директор 

28 Провеждане на пробно 
НВО за учениците от 4 клас 

3 - 7    
Април 

 

Зам.директор 
Стойнова 

29 Провеждане на 
родителска среща за 
учениците от 4 клас на тема 
"Преодоляване на стреса у 
децата при преминаване от 
начален в прогимназиален 
етап" и запознаване с 
учителите от прогимназиален 
етап 

Март Зам.директор 
Пед.съветник 

Стойнова 

30 Празник на буквите за 1 
клас 

Март Кл.р-ли 
 1 клас 

31 Тържество по случай Баба 
Марта с първокласниците и 
мартенички за децата в ЦДГ 
"Майчина грижа" 

Март Пенишева 
Кл. р-ли  
4 клас 

32 Тържество за Празника на 
мама 

Март Найденова 

33 Организиране на работна 
среща на учителите от 
четвърти клас с учителите от 
прогимназиален курс, които 
ще преподават в пети клас 

Април Кл.р-ли  
4 клас 

Зам.директор 
Стойнова 

34 Тържество "Ние вече сме 
читатели" за 
първокласниците 

Април Пенишева 
Кл. р-ли  
1 клас 

 
35  

 
Пробно външно оценяване 

 
Април 

Кл. р - ли 
4 клас 



 
  36 

 
 

   37 
 

  38 

Участие в събития от 
календара на МОН 

- Национален конкурс   
"Водата - извор на живот" 
 за рисунка и лит. творба  за 
2-4 клас 

- Участие в пленер 
"Традиция и екология" на 19-
21 април в Пловдив 
  

 

Април 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
кл. р-ли 2-4 

клас 
Тахчиева 
Стойнова 

39 
 
 
 

    40 

Ден на Земята 22 април 
Радиопредаване по повод   
Деня на земята 

 
 
Парад на приказните 

герои 

22.04 
2018 г 
 
 
Април 

Кл. р-ли  
4 клас 
 
 
Стоицова 
Кл. р-ли 

 
 
41 
 
 
 
 
42 
 
43 

Участие в събития от 
календара на МОН 

-  Международен конкурс  
"Заедно в 21 век" под 
егидата на посолството на 
Русия у нас за рисунка, 
стихове, разказ- 3 и 4 клас 

- Национален конкурс 
"Детство мое" - 2 клас 

- Зелена седмица - 
последната седмица на май – 
засаждане на растения, 
грижа за цветята 

 
 

Май Кл. р-ли  
2-4 клас 

съвместно с 
преподавате- 
лите по руски 

език 

44 
 
 
 

Екскурзии и лагери 
1 клас – 
Екскурзия – с. Белащица 
 

 
 
Май 
 

                                       
 
     
 



 
Дни за провеждане на национално външно оценяване, както 

следва: 

ІV клас 

Човекът и обществото                17 май 2018 г. 

     

Български език и литература     18 май 2018 г. 

      

Математика                                  22 май 2018 г. 

           

Човекът и природата                   28 май 2018г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 

2 клас –  
Екскурзия – Брацигово 
Екскурзия – Перущица 
Летен лагер – Пампорово 
3 клас  - 
  Екскурзия – Брацигово 
Екскурзия – Перущица 
Летен лагер – Пампорово 
 
4 клас – 
Екскурзия – Шипка, 

Габрово, Етъра, Търново 
Екскурзия – Музейко, гр. 

София 
Летен лагер – „Горски кът“ 
 
 
XII Национални 

педагогически четения 

 
Октомври 
Април 
Юни 
 
Октомври 
Април 
Юни 
 
 
Октомври 
 
Април 

 
Юни 
 
 
 
Юни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стоицова,    
Търева 
 


