
 

                                                    

 

 

 

 

Изготвил: Б.Маргаритова 

I Общи положения 

          1.Методическото обединение е избрано на заседание на Педагогическия съвет на 
14 септември 2022г. 

         2. За председател на Методическото обединение на учителите-рехабилитатори бе 
избрана Боряна Маргаритова 

Членове на Методическото обединение са: Маргарита Зарева, Ваня Йосифова, Румяна 
Драгоева, Тодорка Иванова, Елена Пашова, Неда Мишева, Ружа Шуманова,Вера 
Георгиева, Ива Евстатиева, Таня Беева, Нели Неделчева, Христина Славкова,Десислава 
Илиева,Румяна Петкова,Ваня Нейчева,Анушка Дечева,Милена Емануилова,Наталия 
Георгиева,Боряна Маргаритова 

II Стратегии в дейността на МО 

      Осигуряване достъпно,всеобхватно и качествено обучение и рехабилитация в 
кабинета на учителя-рехабилитатор 



      Обогатяване материалната база в посока използване на новите технологии в 
образованието 

     Усъвършенстване работата с трудно усвояващите и изоставащи ученици,както и с 
успяващите и напредващи ученици 

     Активно взаимодействие с учители,възпитатели, психолог и родители 

III Oсновни приоритети 

1.Нашето училище-желано място за ученика 

2.Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес чрез подобряване 
организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка. 

3.Подобряване на вътрешно-училищната квалификация и педагогическа дейност-
обучения 

4.Осигуряване на безопасна среда за обучение и възпитание в кабинета на учителя-
рехабилитатор във връзка с новите реалности – лични предпазни средства,дезинфекция, 
спазване на мерките за дистанция и лична хигиена. 

IV Цели 

   1.Стремеж към 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 

V Задачи-Образователни 

1.Усвояване минимумът в артикулационната работа от всеки ученик съобразно 
индивидуалният му темп на развитие 

2.Планиране на артикулационната дейност чрез съобразяване обема на знания с 
възрастовите особености на учениците. Провеждане на входяща и изходяща 
диагностика 

3.Практическа насоченост на обучението 

4.Работа с мултимедия 

 Развиващи 

1.Повишаване говорните умения на учениците 
2.Организиране работни срещи за обмяна на идеи и опит 
3.Участие в обучителни семинари по теми,свързани със съвременното обучение 



4.Представяне на опита и постиженията пред публиката на ежегодната 
конференция „ Ти чуваш“ 
VI Дейности 

1.Обсъждане на учебните програми и Указанията на МОН за настоящата учебна година 
. Обсъждане на проектоплан за работата на МО за учебната 2022/2023 учебна година 

                                                                                   Срок 30.09.22г 
                                                                                   Отг. Б.Маргаритова 
. 

2.Приемане план на МО на учителите-рехабилитатори за учебната 2022/2023г. 

                                                                                  Срок 07.10.22г. 
                                                                                  Отг. Б.Маргаритова 

3.Активно участи в мероприятията в Международната седмица на глухите 

                                                                                   Срок 19-23.09.22г. 
                                                                                    Отг. Т.Иванова 

4.Уеднаквяване изискванията на учителите-рехабилитатори с тези на преподавателите 
по всички учебни предмети за овладяване и надграждане на говорните умения на 
учениците 

                                                                                   Срок постоянен 
                                                                                   Отг. Членовете на МО 

5. Посещаване на квалификационни курсове, семинари, работни срещи,обучения и 
други форми за повишаване квалификацията  и запознаване със съвременните 
тенденции в образованието. Споделяне на опит. 

                                                                                         Срок постоянен 
                                                                                          Отг. Членовете на МО 
                                                            

 

6.Подготовка и участие на учителите-рехабилитатори в тържествата и 
мероприятията,организиращи се в училище:15.IX,3.XII,Коледа,Баба Марта,8 
Март,Патронният празник на училището и др.   

Срок постоянен   

Отг. Членовете на МО  

7.Организиране на Празник-Ден на Християнското семейство 

Срок 21.11.22г  

Отг. Членовете на МО   



8.Консултации и индивидуална работа с напреднали и изоставащи ученици,както и с 
родители 

Срок постоянен 

Отг.Членове на МО 

9.Ежедневно оказване на методическа помощ от учителите-рехабилитатори на колеги, 
нуждаещи се от решаване на казус, свързан с рехабилитацията на даден ученик 

Срок постоянен   

Отг. Членовете на МО    

10.Гатанки,стихотворения и кръстословици в СРР              

                                                                                        Срок ноември 2022г. 

                                                                                         Отг. М.Зарева                                                                                         

11. „Важни стъпки за успеха на ДУС“ 

      Срок ноември 2023г. 

                                                                       Отг. Н. Мишева 

12.“Видове учене и равнища на учене“ 

                                                                                              Срок ноември 2022г. 

                                                                                               Отг. И.Евстатиева 

 

13“Глухота и аутизъм,има ли баланс,коя е водещата диагноза?“ 

                                                                                            Срок декември 2022г. 

                                                                                             Отг. Р. Шуманова 

14.“ Употреба и ползи от СА и КИС“ 

 

                                                                                       Срок декември 2022г. 

                                                                                       Отг. Р.Василева, Хр. Славкова 

15.“Генерализирани разстройства на развитието“ 

                                                                         Срок декември 2022г.  

                                                                           Отг. Е. Пашова 



16.“ Деца с глухота и други увреждания-предизвикателство пред всички нас“ 

                                                                          Срок януари 2023г.  

                                                                           Отг. Б. Маргаритова 

17.“Новите ФМ системи при интегрираните деца и в специалните училища“ 

                                                                          Срок януари 2023г. 

                                                                           Отг. Д.Илиева 

18.“ За българския жестов език и жестовия превод“ 

                                                                                        Срок февруари 2023г. 

Отг. Т.Иванова 

19.“ Слуховата рехабилитация-значение и практически насоки“ 

                                                                                       Срок февруари 2023г.  

                                                                                       Отг.Р Василева,Хр.Славкова 

20. „Проследяване на динамиката в развитиетои разбираемостта на речта на учениците 
от СУУУС“Проф.д-р Дечо Денев“ чрез входни и изходни равнища“ 

                                                                                         Срок март 2023г. 

                                                                                    Отг. Р.Драгоева, М.Емануилова 
                                                                                            

21.Участие в традиционното състезание „Патриотично междучасие“ 

                                                                                           Срок март 2023г. 

                                                                                           Отг. Членовете на МО 

22.“Макатон-още един начин на комуникация“ 

                                                                               Срок март 

                                                                                Отг.Б. Маргаритова 

23.“Организиране на занимателна викторина с учениците от начален курс                    

                                                                                           Срок април 2023г. 

                                                                                           Отг. Членовете на МО 

24.Подготовка и участие на учителите-рехабилитатори в тържеството:Празник на 
буквите с учениците от I кл. 



                 Срок май       

                                                 Отг.учителите-рехабилитатори на 1 кл. 

25.“Деца с увреден слух-образование и рехабилитация“ 

                                                                         Срок май 2023г. 

                                                                         Отг. В. Йосифова 

26.“Слухово-речевата рехабилитация в изнесени групи“ 

                                                                          Срок май 2023г. 

                                                                           Отг. Ив. Нейчева 

27.“Организиране на пробна рехабилитация“ 

                                                                                            Срок юни                

            Отг. М.Емануилова,Р.Шуманова,Т.Иванова  

28.Дни на отворените врати-способи и методи на съвременното обучение и образование 
в нашето училище 

                                                                            Срок май, септември 2023г. 

                                                                            Отг. Членовете на МО 

29.Ежедневно информиране на членовете на МО за новостите в изискванията при 
работа и поведение в ситуация на COVID-19 

                                                                               Срок постоянен 

                                                                               Отг. Б. Маргаритова 

30.Заключително съвещание и анализ на работата на МО на учителите-рехабилитатори 
през учебната 2022/2023г. 

Срок юни 2023г. 

Отг.Б. Маргаритова 

Изготвил Боряна Маргаритова Председател на МО 

Председател на МО-Светлана Тодинова 



Глобална тема:“Визия на предучилищните групи/Иновации“ 

месец септември 

Дискутиране на програмите за индивидуална и фронтална работа 

месец октомври 

Диагностични процедури-входно ниво 

месец ноември 

Иновативни методи и средства в условията на електронна среда 

месец декември 

Практики,свързани с кризисни ситуации 

месец януари 

Иновативни методи и средства в обучението на деца от аутистичния спектър 

месец  февруари 

Организиране на „Работилничка за мартеници“ по групи 

месец март 

Обсъждане на учебни помагала за следващата учебна година 

месец април 

Среща с колегите от ИСУЛ с цел набиране на нови деца 

месец май  

Диагностични процедури-изходно ниво 

месец юни  

Организиране и провеждане на пробна рехабилитация 

 

 

Методическото обединение на учителите от прогимназиален и гимназиален етап на свое 
заседание избра:  



Председател на МО за учебната 2022/2023 год. – Любомира Николова.  

Секретар на МО – Нели Апостолова. 

I. Общи положения:  

           Настоящият план е изготвен за МО на учителите от прогимназиален и гимназиален 
етап на обучение. Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на първия 

учебен срок и в края на учебната година. Заседанията на МО се провеждат поне веднъж 
месечно.  

II. Стратегии за дейността на методическото обединение 

          Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование на учениците. 

Активно взаимодействие с родителите. Усъвършенстване работата с изоставащите 

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

III. Oсновни 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 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.  
7. Преодоляване на обучителните трудности на учениците със СОП.  
8. Развитие на комуникативно-речевите умения и езиковата култура на учениците с 

увреден слух.  
9. Поставяне на индивидуалността на ученика в центъра на учебния процес чрез 

прилагане комплексен подход.  
10. Формиране на умения за търсене на реална връзка на усвоените знания с тяхната 

практическа приложимост.  
IV. Основни цели:  

         Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на знанията и уменията 

на учениците за самостоятелно учене. Поставяне на индивидуалността на детето в 
центъра на учебновъзпитателния процес чрез прилагане на комплексен подход при 
изграждане личността на ученика. Оптимизиране на обучението и повишаване на 

неговата ефективност. Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката 

на преподаване. Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване 



качеството на учебновъзпитателната работа. Формиране на умения за търсене на реална 

връзка на знанията с практическата приложимост. Формиране на нагласа и умения за 
работа в група. Използване на иновативни методи на обучение. 

Основни задачи:  

1. Преодоляване на обучителните трудности на учениците със СОП.  

2. Развитие на комуникативно-речевите умения и езиковата култура на учениците с 

увреден слух.  
3. Поставяне на индивидуалността на ученика в центъра на учебния процес чрез 

прилагане комплексен подход.  

4. Формиране на умения за търсене на реална връзка на усвоените знания с тяхната 
практическа приложимост.  

5. Ориентираност към интереса и мотивацията на ученика, към възрастовите и 
социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 

усвоените компетентности на практика.  

6. Осигуряване на оптимални условия за разгръщане на личностния потенциал на 
ДУС.  

7. Използване на ефективни методи на преподаване за овладяване на учебния 
материал.  

8. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение знанията.  

9. Усилена работа за намаляване на агресията в училище.  

10. Изграждане на общоучилищна политика за справянето с възникналите в 
училището проблеми.  

11. Съхраняване и утвърждаване на българската идентичност.  
12. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки човек. 
 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

2022 – 2023г. 

1. Работна среща за разглеждане и приемане на плана на МО  

                                                                                       Срок: IХ  

                                                                                       Отг. Л. Николова  

2. Запознаване със Закона за предучилищното и училищното Образование и промените 
в учебната документация.  

                                                                                         Срок: IХ  

                                                                                         Отг. Л. Николова 

З. Запознаване с мерките, които трябва да се вземат за предпазване от COVID – 19 и 
евентуалното преминаване към обучение в електронна среда от разстояние.  



                                                                                         Срок: IХ  

                                                                                         Отг. Л. Николова 

4. Отчитане на резултатите от Входните нива. 

                                                                                         Срок: X 

                                                                                         Отг. Преподавателите от МО 

5. Повишаване на мотивацията за учене на учениците с увреден слух,  

                                                                                         Срок: постоянен 

                                                                                         Отг. Преподавателите от МО  

6. Обсъждане на проблема с често отсъстващите ученици и набелязване на мерки за 
отстраняването му. Провеждане на срещи с родителите им.  

                                                                                         Срок: постоянен  

                                                                                         Отг. Преподавателите от МО  

7. Умения за справяне с гнева и агресивното поведение на учениците.  

                                                                                          Срок: ХI  

                                                                                          Отг. Р. Момчева  

8. Как да направим урок по-добър и по-ефективен? Комбинирани уроци и ползата от тях. 
                                                                                         Срок: XI 

                                                                                         Отг. Милева 

9. Провеждане на комбинирани уроци. 

                                                                                           Срок: XII 

                                                                                           Отг. Преподавателите от МО 

 

10. Усъвършенстване на работата с електронен дневник. 

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                         Отг. Преподавателите от МО 

11. Съхраняване и утвърждаване на българската идентичност.  

                                                                                           Срок: XII  

                                                                                           Отг. Й. Цветкова  

12. Класният ръководител - фактор за успешно взаимодействие между училището и 
семейството. 

                                                                                           Срок: I  



                                                                                           Отг. И. Станкева  

13. Обсъждане на Резултатите от първия учебен срок.  

                                                                                           Срок: II  

                                                                                           Отг. Преподавателите от МО  

14. Развитието на речта на децата с увреден слух от първостепенно значение, като база 
за по-лесното и качествено усвояване на материала по останалите предмети.  

                      Срок: III  

                                         Отг. Н. Апостолова 

15. Работа в мултикултурна среда -трудности и предизвикателства.  

                                                                                           Срок: III  

                                                                                           Отг. Р.Касева  

 

16. Работа на учителя с проблемни ученици.  

                                                                                           Срок: IV 

                                                                                           Отг. Ш.Ариф  

 

17. Проблеми при подготовката на учениците с увреден слух за ДЗИ.  

                                                                                            Срок: V  

                                                                                            Отг. Преподавателите от МО  

18. Обсъждане на резултатите от изходните нива,  

                                                                                            Срок: VI 

                                                                                            Отг. Преподавателите от МО 

19. Обобщаване и анализиране на резултатите от УВР в края на учебната година и 
набелязване на мерки за отстраняване на допуснатите слабости. 

                                                                                            Срок: VI  

                                                                                             Отг. Преподавателите от МО 

N ТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННА  ФОРМА ДАТА 
1 Запознаване със закона за 

предучилищното и 
училищното образование" и  
промените в училищната  
документация 

Доклад. 
Дискусия 

октомври  
04.10.22 год. 
/вторник/ 
От 13.30 до  15.30 
часа 

2 Преодоляване на 
обучителните трудности на 

Доклад. 
Дискусия – обсъждане на 

октомври  
18.10.22 год. 



учениците със СОП.  
 

доклада, споделяне на умения и 
практики. 

/вторник/ 
От 13.30 до  15.30 
часа 

3 Умения за справяне с гнева 
и агресивното поведение 

Доклад.  
Дискусия- споделяне на 
проблеми и как са решени. 
Тренинг на учителя за управление 
на| конфликта и овладяване на 
агресията в учебна среда. 

Ноември 
09.11.22 год. /сряда/ 
От 13 до 15  часа  
16.11.21.год. /сряда/ 
От 13 до 15 часа 
 

4 Как да направим урок по-
добър и по-ефективен? 
Комбинирани уроци и 
ползата от тях. 

Доклад. 
Дискусия – споделяне на умения 
и практики. 

Ноември 
30.11.21.год. /сряда/ 
От 13 до 15 часа 

5 Класният ръководител- 
фактор за успешно 
взаимодействие между 
училището и семейството 

Доклад. 
 Дискусия - обсъждане на 
доклада, споделяне на ситуации, 
пред които колеги са били 
поставени и как са ги решавали. 

Декември  
14.12.22 год. /сряда/ 
От 13 до 15 часа 

6 Психологически техники за 
сплотяване на учениците в 
клас 

Психолога на училището ни 
запозна с интересни техники. 
Още по - интересна дискусия 
имаше след лекцията. 

Януари  
 18.01.23 год. /сряда/  
От 13.00 до 15 часа  

7 Работа на учителя с 
проблемните ученици 

Доклад. 
Дискусия -  споделяне на опита, 
натрупан през годините. 

Февруари  
23.02.23 год. 
/четвъртък/ 
от 13.30 до 14.30 
часа 

8 Работа в мултикултурна 
среда - трудности и 
предизвикателства 

Тема,която е много актуална за 
училището ни и предизвика 
много разгорещени дебати. 

Март  
22.03.23 год. /сряда/ 
От 13.30 до 14.30 
часа 
 

 

 

ЦЕЛИ :1. Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешно - 
квалификационна дейност; 2. Повишаване на научната, педагогическата и 
методическата подготовка и създаване на мотивация за квалификация на класния 
ръководител; 3.Внедряване на иновационни подходи, методи и форми на работа за 
постигане на качествен образователен процес; 4.Поставяне на ученика в активна 



позиция по отношение на знанията; 5.Стимулиране участието и изявите на ромските 
ученици в училищните форми за извънкласна дейност, спорт и туризъм. 

ЗАДАЧИ 

Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване, чрез 
обмяна на педагогически опит. • Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера 
на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, преодоляване на 
трудности и отстраняване на проблеми. • Споделяне и утвърждаване на положителни 
педагогически методи в работата на учителите по предмети, постигнали успехи по 
отношение на различни показатели. • Приобщаване и участие на учениците в 
извънкласни и извънучилищни прояви. 

ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СА ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ МИНАЛАТА 
ГОДИНА. 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА МО: • 

Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното 
правилно използване. 

 Непрекъснато повишаване информираността на учителите. 

Утвърждаване  престижа  и  доброто име на училището. 

Д Е Й Н О С Т И   ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ          

Моделът:–Учител -  Отговорност 

С Е П Т Е М В Р И 

1.Разработване и приемане план за работата на Методическото обединение и   
изработване ,утвърждаване и приемане  на седмичното разписание на учебните часове 
за 1- вия срок на учебната година, съобразено с  и изискванията на РУО и на МОН – 
София'.Разпределяне на новите учебници. 

                                         .                                отг. Председателят на МО   

2.Подреждане,украсяване и опазване на класните стаи.         

                                               Отг.Н.Искренова и С.Златанова  

3.Тържество за откриване на учебната година                 

Отг. К.Захариева , К.Йорданова ,С.Златанова  и   Н.Андонова 

О К Т О М В Р И 

1.Да докажем есента с игра– познавателно междучасие 



                                                       Отг. К.Йорданова и С.Цветкова 

 2.Нашата класна стая за един устойчив свят– дискусия 

                                                        Отг. Н.Андонова 

3.Почистване на двора  -  трудово междучасие 

                                                  Отг.: Председателят 

ноември 

  1.Говори специалиста – Ден на народните будители -поучително междучасие   

                                                 Отг. К.Захариева и С.Златанова                                                                        

2.Природно междучасие – Посочи кажи и нареди 

                                          Отг.  К.Йорданова и класните р-ли на първи клас 

3.Не традиционни техники за стимулиране четене с разбиране – споделяне на добри 
практики. 

                                                               Отг. Н. Андонова   и К.Захариева 

4. Презентация на тема : Да бъдем добри и толерантни в училище. 

                                                                           Отг.С.Цветкова и К.Йорданова   

Д Е К Е М В Р И  

1.Провеждане на методически консултации между учителите от обединението за 
задълбочаване на междупредметните  връзки и реализиране на интердисциплинарни 
уроци 

                                                                Отг.К.Йорданова 

2.Фолклорно междучасие "Весел Карнавал с Дядо Коледа“ 

                                                                            Отг.К.Захариева 

Я Н У А Р И    

1.Мерки  за предотвратяване на насилието и тормоза между учениците –
информационна дискусия касаеща първокласниците. 

                                                                 Отг.класните р-ли на първи клас 

2.Дискусия на тема:Дисциплината в присъствената класна стая и домашната онлайн 
класна стая.“ 

                                                                     Отг. Н.Андонова 



Ф Е В Р У А Р И 

1.Хроника на събития. с които се гордеем- патриотично междучасие 

                                                                   Отг: Андонова ;К,Йорданова 

2.В помощ на първокласника –„Весели буквички“ 

                                                             Отг.Н.Искренова 

  МАРТ 

1."Ехо, Бабо Марто" –весело междучасие 

                                                             Отг.К.Захариева и С.Златанова 

2.Открит урок на тема : Басните-приказни и поучителни“. – модул ученици от  
специалната паралелка и 2а  клас. 

                                                              Отг.С.Златанова и К.Йорданова 

3. Да посрещнем пролетта.- Из живота на думите –весело ,игриво междучасие 

                                                     Отг.Сн.Цветкова и класните р-ли      

А П Р И Л 

1.Установени проблеми  в  началния курс .“ –дискусия 

                                                                                Отг: К.Йорданова 

2.Ден на книгата  - поучително междучасие 

                                                                       Отг: Класните р-ли 

М А Й  

1.Провеждане контролните работи по класове. 

                                                         Отг.:клсните ръководители 

2.Анализ на работата на МО за изтеклата учебна  година. 

                                                     Отг.:Председателят 

3.Обърната класна стая-- празник на учениците от начален курс                               

4.Трета година от завършване на 4 клас на 15 юни. 

Методи и похвати за решаване на конфликтни ситуации свързани с агресията на 
учениците     

ЦЕЛИ : 



1. Повишаване квалификацията на учителите, свързана с качеството на учебно- 
възпитателната работа  
2. Формиране на умения у учителите за мотивиране на учениците за по-активно участие 
в учебния процес и училищния живот  
3. Модернизиране на образователния процес в училище  
 

ЗАДАЧИ 

Реализиране стратегията на училището за осигуряване на напредък и подобряване на 
образователните резултати на учениците  
2. Осигуряване на подкрепа за личностното развитие и равни възможности на всички 
ученици  
3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти в 
зависимост от професионалния профил на заеманата длъжност  
4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез творчески 
подходи, иновации и обмен на добри практики  
5. Повишаване социалния статус на педагогическите специалисти  
 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА МО: • 

. Стратегия на учебното заведение - Повишаване квалификацията е непрекъснат процес 
на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти 
за ефективно изпълняване на служебната им работа и кариерно развитие. 

Утвърждаване  престижа  и  доброто име на училището. 

Основен проблем на МО за учебната 2022 -2023г. 

Постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна квалификация на 
педагогическите специалисти с цел подобряване на учебно-възпитателния процес,като 
се осигури комплекс от условия заустойчиво качество във всички аспектина знанието 
по общообразователни  предмети. 

Очаквани резултати на Плана  
1. Въведени иновативни стратегии и методи на работа  
2. Реализиран напредък и подобряване на образователните резултати на учениците, 
отчетени чрез НВО  
3. Разработени интерактивни уроци по предмети с цел по  нататъшното им допълване и 
възможности за използване от учителите  
 

КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН         

Моделът:–Учител -  Отговорност- АТЕСТАЦИОНЕН ПЕРИОД  



ЧРЕЗ  САМОНАБЛЮДЕНИЕТО  НА СОБСТВЕНАТА СИ РАБОТА,ПРИЛОЖЕНИЕ 
НА СОБСТВЕНА СТРАТЕГИЯ И ЗАЧИТАНЕТО НА ОБЩИТЕ ЦЕННОСТИ  В 
ОБРАЗОВАНИЕТО  ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА СМЕ ЧАСТ ОТпроцеса  на оценяване на 
съответствието на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им 
профил, с изискванията за изпълнението на длъжността и със стратегията за развитие 
на  училището .  

С Е П Т Е М В Р И 

1.Разработване и приемане план за работата на Методическото обединение и   
изработване ,утвърждаване и приемане  на седмичното разписание на учебните часове 
за 1- вия срок на учебната  година, съобразено с указанията на МОН и изискванията на 
РУО – София'.Разпределяне на новите учебници. 

                                         .                 отг. Председателят на МО   

2.Подреждане,украсяване и опазване на класните стаи и коридора   пред тях      

                                               Отг.Петя Андреева и С.Златанова  

3.Тържество за откриване на учебната годинa                 

Отг. К.Захариева , К.Йорданова ,С.Златанова  и   Н.Андонова 

ПРАЗНИЦИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Ден на независимостта -ГОРДОСТ БЕЗ ПРЕДРАСЪДАЦИ -ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

                                                               ОТГ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 

Европейски ден на езиците – Поучително междучасие  

                                                                   Отг.класните р-ли на 3 клас 

О К Т О М В Р И  -   КАЛЕНДАР 

ВЪТРЕШНОМЕТОДИЧЕСКО  

ОБУЧЕНИЕ 

ПРОЕКТИТЕ КАТО 

ПРИНОС В 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

 

СИЛВИЯ ЗЛАТАНОВА 

 10 ключови умения за 

привличане и задържане 

вниманието на учениците 

Сн.Цветкова 

Л.Спасова 

ДЕЙНОСТ КЪМ 

УЧЕНИЦИТЕ И ЗА 

«ЕСЕН НАША-ЗЛАТНА И 

БОГАТА» 

ТРЕТИТЕ КЛАСОВЕ -

К.ЙОРДАНОВА И 



УЧЕНИЦИТЕ Н.АНДОНОВА 

 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 

НА МУЗИКАТА И 

ПОЕЗИЯТА 

ЧЕТВЪРТИТЕ КЛАСОВЕ  

ЗАХАРИЕВА И ............... 

 Международен ден на 

учителя 

Съвместно мероприятие с 

председателите на другите 

обединения 

                                             

ноември 

Вътрешнометодично 
обучение 

ВСЯКО ДЕТЕ ЖЕЛАЕ ДА 
СЕ ИЗЯВИ ИЛИ КАК 
СПЕЦИФИЧНИТЕ 
ИЗЯВИ ПОМАГАТ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ДА 
ОТКРИЯТ ОЩЕ ЕДНА 
ПРИЧИНА ЗА ДА ХОДЯТ 
С ЖЕЛАНИЕ НА 
УЧИЛИЩЕ. 

2 „А“  И 2“Б“ 
Петя  Андреева и .......... 

Дейности  от учениците и 
за учениците 

Да помагам на приятел от 
1 клас.НЕ НА 
НАСИЛИЕТО  И  ЩЕ 
ПУСНАТ 
БАЛОНИ.Рисунки на 1 
клас „Моите съученици са 
и мои приятели“ 
 

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ 
КЛАСНИТЕ 
РЪКОВОДИТЕЛИ 

 Състезание : „ТРИ ЕЗИКА 
ТРИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ 

Председателят и учителите 
предметчици 

                                             

 Д Е К Е М В Р И  

Дейности  от учениците и 
за учениците 

Снежният човек-добър 
ученик.Състезание за най -
красив снежен човек. 

 Класните ръководители 

Коледно тържество  „Дядо Коледа покажи се“ К.Захариева с екип 
 

Я Н У А Р И    

1.Въвеждане и прилагане интерактивния метод „Дебати“ 

                                                                                Отг.Председателят 



 

2.Дискусия на тема: „Проблеми в класовете в края на първия учебен срок“ 

                                                                                      Отг. 2 „б“ клас 

Ф Е В Р У А Р И  

Вътрешнометодическо 
обучение 

Фолклорното наследство  
платформа за изграждане 
на можещи и мислещи 
личности 

4 „б“ клас 

Дейности  от учениците и 
за учениците 

Часът на Левски С.Златанова и класните 
ръководители 

 

 МАРТ 

Вътрешнометодическо 
обучение 

Тестовете като средство за 
прогнозиране,планиране и 
оценяване на знанията-
анализ и изводи 

2 „б“  и 3 „б“ класове 

 Особености при 
обучението на 
съвременните деца и 
ученици 

С.Златанова и 
К.Йорданова 

Дейности  от учениците и 
за учениците 

Вълшебен ден  Председателят 
П.Андреева 
Сн.Цветкова 

 

А П Р И Л 

1.Стойностни  модели на общуване,приказки за ценностите 

                                                                                                    Отг.Класните р-ли на 4те  
класове 

2 . Вестник „Звънче“ - Йорданова , Захариева, Андонова  и  Златанова 

М А Й  

1.Вътрешна обмяна на педагогически практики с добър резултат. 

                                                                 Отг.Председателят 

2.Готови ли са  4  клас  за НВО 

3.Анализ на работата на МО за изтеклата учебна  година. 

                                                     Отг.:Председателят 



4.Празник на учениците от начален курс                               

 

Фолклора в помощ  на учебно-възпитателния процес -  тема за вътрешна 
квалификация 

Нека проверим къде сме  - въпросник за самооценка 

 

 

1. Общи положения 
Планът за работа на Методическото обединение на учителите ЦДО  
е изготвен от състава на обединението и приет на негово заседание през месец 
септември 2022г. 

2. Състав на методическото обединение:   
Състават на МО е определен на заседание, проведено през септември 2022г.  

Председател: Цветелина Евстатиева 
 

3. Стратегии в дейността на МО 



Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усавършенстване и 
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно 
изпълняване на служебната им работа и кариерно развитие. 
 

4. Цели на плана 
4.1 Утвърждаване на МО като център на вътрешно квалификационна дейност. 
4.2  Издигане качеството на учебно-възпитателната работа и приравняването му 

към европейските стандарти. 
4.3 Повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка на 

учителите, развитие на професионалните им нагласи и ценности, 
съответсващи на новостите в обучението на учениците с увреден слух. 

4.4 Поставяне индивидуалността на ученика в центъра на образователния 
процес. 

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

4.6 Формиране на умения у учителите за мотивиране на учениците за по 
активно участие в учебния процес. 

4.7 Въвеждане на иновации в учебния процес. 
4.8 Усавършенстване на уменията на учителите за работа в екип, изграждане на 

добра вътрешноучилищна кординация с другите педагогически звена с цел 
подобряване на дисциплината и повишаване на ефективността на учебния 
процес. 

 
5. Основни задачи 

5.1 Да се създават условия на делова и хуманна атмосфера,  на откритост и 
гласност в МО, както при постигане на успехи, така и при решаване на 
възникнали трудности и проблеми. 

5.2 Координация на работата между учителите и обмяна на педагогически опит. 
5.3 Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците, чрез 

разнообразни форми за награждаване в съответствие с новите образователни 
изисквания. 

5.4 Прилагане на интерактивни методи на работа. 
5.5 Осигуряване на подкрепа за личностно развитие и равни възможности на 

всички ученици. 
5.6 Търсене на ефективни методи и технологии в обучението и възпитането на 

учениците с цел развитие на интелектуалните им способности, 
индивидуалноста им, изграждане на самостоятелност, както и подобряване 
на нивото на развитие на речта и възможностите за комуникация  в чуваща 
среда. 

5.7 Обсъждане на дейности свързани с опазване на здравето и живота на 
учениците. 

 
6. Дейности за постигане на целите и изпълнение на задачите 

6.1 Запознаване с новостите в закона за училищното образование. 



6.2 Изготвяне на годишни програми за възпитателна работа, съобразени със 
специфичните особености на учениците във всяка паралелка. 
Срок: септември, октомври 2022 
Отговорник: всички учители ЦДО 

6.3 Оказване на помощ и съдействие на новопостъпилите членове на МО. 
      Срок: постояанен 
      Отговорник: всички учители ЦДО 
6.4 Осъществяване на сътрудничество с основните обществено-социални 

структори- семейстсво, институции, фондации, сдружения и др. 
Срок: постояанен 

      Отговорник: всички учители ЦДО 
6.5 Планиране на срещи и съвместна работа с психолога и Кординационния 

съвет за противодействие на тормоза. 
     Срок: постояанен 
     Отговорник: Цветелина Евстатиева и Станислав Стойев 
6.6 Планиране на съвместна дейност с класните ръководители- провеждане на 

консултации и родителски срещи за обсъждане на успеха и поведението на 
учениците. 

     Срок: постояанен 
     Отговорник: всички учители  ЦДО 
6.7 Прилагане на интерактивни методи в обучението за постигане на 

педагогическо взаимодействие, насочено към социализиране на учениците. 
      Срок: постояанен 
      Отговорник: всички учители ЦДО 
6.8 Активно участие в подготовката и организирането на всички инициативи, 

организирани в училището. 
 

7. Вътрешно квалификационна дейност – провеждане  на беседи, дискусии, 
участие в проекти и др. 
 
7.1 Обучителен модул: „Ефективно общуване и работа в екип“ 

Срок: октомври 2022 
Отговорник: Красимира Йорданова и Александар Красински 

7.2 Дискусия на тема: „Превенция на насилието и тормоза в училищната среда“. 
Срок: ноември 2022 
Отговорник: Цветелина Евстатиева,  Радостина Момчева 

7.3 Дискусия на тема: „Иновативни техники на преподаване“ 
Срок: декември 2022 
Отговорник: Моника Рибарска и Теменужка Георгиева 

7.4 Дискусия на тема: „Методи на работа при деца с аутизам“. 
Срок: януари 
Отогворник: Станислав Стойев, Стиляна Хайлезова, Адриана Господинова 

7.5 Дискусия на тема: „Спорта в помощ на учениците с увреден слух“. 
Срок: февруари 2023 



Отговорник: Христо Павлов и Александър Бозаджиев 
7.6 Дискусия на тема: „Четри цели на лошото поведение“. 

Срок: Март 2023 
Отговорник: Радка Мишева, Елена Илиева, Недка Лесигерска 

7.7 Дискусия на тема: „Превенция на асоциалното поведение“. 
Срок : Април 2023 
Отговорник:  Ирина Раденкова, Наташа Паризова 

7.8 Дискусия на тема: „Модели на позитивно общуване между ученици, учители 
и родители“. 
Срок: май 2023 
Отговорник: Мая Симеонова, Сийка Боюклиева 

7.9 Дискусия на тема: „Особености при обученето на децата с увреден слух“. 
Срок: Юни 2023 
Отговорник: Лилия Павлова, Стефка Ангелова, Сийка Костова 

7.10Заключително заседание за дейността на МО през учебната 2022/2023 
година-отчет, постигнати резултати, насоки и тенденции. 
Срок: юни 2023 
Отговорник: Цветелина Евстатиева 

8. Извънкласни дейности 
8.1 Разработване и обсъждане на извънкласни занимания с учениците според 

възрастовите особености. 
8.2 Организиране на тържества: 

Ден на независимоста, Ден на народните будители, Патронния празник на 
училището, Коледно тържество, Ден на освобждението на България, Ден на 
българската писменост, просвета и култура. 

8.3 Подготовка на приказка-драматизации „Дядо вади ряпа“. 
8.4 Организиране и провеждане на конкурс за ученическа фотография „Светът 

през мойте очи“. 
8.5 Посещения на Народната библиотека, Военно историческия музей, 

Паметниците на Христо Ботев и Васил Левски, Зоопарка, Музея на Земята и 
хората, Природо научния музей, Парк Витоша и др. 

8.6 Седмица посветена на семейството-да се върнем към традициите. 
8.7 Участие и реализацияна проекти, 
8.8 Участи в спортни и художествено-творчески прояви с учениците. 
8.9 Орагнизиране и провеждане на конкурс „Мис и мистър пролет “ 
8.10Викторина „За буквите“. 

9.  Програма за подкрепа на новоназначени колеги 

 
9.1. Провеждане на среща с новоназначените колеги и запознаване със спецификата на 
работата                                                             отговорник председателя месец септември 
9.2  Определяне на съпаралелен  колега за наставляване на новоназначения 



                                                                            Отговорник съпаралелни месец септември 
октомври 
9.3. Посещение на занимания от новоназначение колега при съпаралелен 
                                                                             Отговорник председателя 
9.4. Среща разговор с новоназначените колеги за обсъждане на въпроси свързани с 
работата 
                                                                                Отговорник председателя 
9.5. Разглеждане на тематичните разпределения на новоназначените, обсъждане на 
теми за занимания по интереси и спорт 
                                                                                  Срок септември и октомври 

 
 

 

• Състав на Методическото обединение: 
Председател : Василка Кючукова 
Членове:  Николай Клянев 
Людмил Дилов 
Ани Луканова 
Радка Райчева 
Иван Николов 
Пенка Иванчева 
Стефан Костов 
Цветан Връблянски 
Стефка Кондева 

 

• Цели: 
1. Повишаване качеството на възпитателната работа в пансиона. 
2. Взаимодействие с родителите на учениците. 
3. Повишаване методическата подготовка на възпитателите. 
4. Постигане на положителни промени в личността на учениците пансиона.  
5. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално 

развитие на подрастващите и формиране потребности, интереси и нагласа 
за учене . 

6. Изграждане на добра вътрешно училищна координация с други МО. 
Основни задачи: 

1. Да създаваме условия и атмосфера за решаване на възникнали проблеми. 
2. Да осигуряваме форми на занимания през свободното време на 

учениците. 
3. Координация на работа между възпитателите. 



4. Обсъждане на дейности , свързани с опазване на здравето и живота на 
учениците. 
 

• Общи дейности и мероприятия: 
1. Изготвяне на годишния план за възпитателната работа, свързан с 

възрастта на учениците. 
                                                        Срок :Постоянен 
                                                        Отг.: Членовете на МО 
 

2. Оказване на помощ и съдействие на новите членове на МО.   
                                                       Срок: Постоянен                                                               

                                                                               Отг .: Членовете на МО 

3. Организиране на състезания по различни                                 спортове 
,съобразени с възрастта на учениците от пансиона. 
                                                        Срок: Постоянен 

                                                        Отг. : И. Николов                                                               

4. Осъществяване на постоянна връзка  учители и родители. 
                                                                Срок: Постоянен 

                                                                                  Отг. : Членовете на МО 

5. Срещи и съвместна работа с педагогическия съветник, психолога и 
комисията по противообществените прояви ,при необходимост.                   
                                                                Срок: Постоянен 
                                                                 Отг.: Василка Кючукова 
                                                                           Николай Клянев 
6. Търсене на възможности за включване на децата с нежелано поведение 
в определени 
дейности с превантивен характер. 
                                                                                        Срок: постоянен 
                                                                                Отг.: Членове на МО 
 
7. Провеждане на дискусии : „Футболно хулиганство”, 
 „Игра с пиратки”,  
„Агресия в отношенията”, „Насилието в училище” и  
„Живот без наркотици” 
                                                                                        Срок: постоянен 
                                                                                Отг.: Членове на МО 
 
                                                                                  
 

8.Участие в училищни  тържества : 
1) Откриване на учебната година 
2) Денят на независимостта 
3) Денят на народните будители 
4) Денят на инвалида 



5) Патронен празник на училището 
6) Коледа 
7) 3 Март,24 Май,1 Юни 

 
                                                                                                                                   
                                                                  Срок : Постоянен 

                                                                                        Отг. : Учителите от МО 

 
 

9. Заключителна заседание на МО, резултати и посоки. 
 
                                                                 Срок : м. Юни  
                                                                  Отг. :Василка Кючукова 
 
 
    

 

 


