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С цел повишаване качеството на образованието в българското училище и кариерното развитие на учителите, дейностите на методичес-
ките обединения в СУ „Васил Левски“ – гр. Троян за новата 2020 – 2021 учебна година са планирани в контекста на утвърдените Дър-
жавни образователни стандарти за организация на дейностите в училищното образование, стандарта за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците, както и стандарта за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти. 

1 МО Български език и литература 

Председател: Ангелинка Иванова 

Главна цел 
Усвояване на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и държавния образователен стандарт за профили-
раната подготовка. 

Подцели 
(1) Усвояване на държавния образователен стандарт за книжовен български език. 
(2) Подготовка за външно оценяване – Национално външно оценяване и Държавен зрелостен изпит. 
(3) Изграждане на компетентности – четене с разбиране; създаване на текст. 
(4) Изграждане на усещане за национална идентичност. 
(5) Изграждане на стремеж към четене на художествена литература. 

Задачи 
Постигането на поставените цели ще бъдат решени с изпълнение на следните задачи: 

(1) Диагностициране на знанията и уменията на учениците – по випуски, класове и индивидуално. 
(2) Системна проверка на постиженията чрез устно и писмено вътрешно оценяване. 
(3) Обмяна на добри практики – в методическото обединение и с колеги от други области и от страната. 
(4) Повишаване на квалификацията на всички учители от обединението. 
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Дейности 
Изпълнението на целите и реализирането на задачите ще се реализира чрез следните дейности: 

№ Дейност Срок Отговорник 

(1) Входящ контрол по класове; анализ на резултатите 1.Х. всички преподава-
тели 

(2) Анализ на резултатите от НВО 2020; конкретни предложения за преодоляване на затруд-
ненията на учениците; препоръки към учителите, преподаващи на VII клас 

1.Х. Иванова, Калинова, 
Църовска 

(3) Анализ на резултатите от ДЗИ 2020; конкретни предложения за преодоляване на затруд-
ненията на учениците; препоръки към учителите, преподаващи на ХII клас 

1.Х. Петкова 

(4) Анализ на последното изследване на PIRLS (2016) и PISA (2018) XII Иванова 
(5) Провеждане на изследване по PIRLS в рамките на часа за РКК (V клас) I–II Петкова, Иванова 
(6) Провеждане на изследване по PISA като контролно занимание – (V / VI клас) при възмож-

ност на пре-
подавателите 

учители V / VI клас 

(7) Представяне на разпределения и учебни програми по ЗП, ЗПП, ЗИП, СИП, ЗУЧ, ИУЧ, 
ФУЧ 

септември всички преподава-
тели 

(8) Вътрешноинституционална квалификация – представяне на добри практики: 

 Всеки учител да представи поне по един открит урок на срок. 

 Информацията за предстоящите открити уроци да се предоставя на ръководст-
вото на училището и на оперативката в началото на седмицата. 

 След провеждане на открития урок задължително се провежда обсъждане на ця-
лото методическо обединение. 

 При участие на външни лица (учители, представители на РУО или МОН), те също 
се включват в обсъждането. 

 Изготвя се протокол и се представя на главния учител. 

постоянен всички преподава-
тели 
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№ Дейност Срок Отговорник 
(9) Реализиране на уроци с демонстрация на междупредметни връзки – поне един за цялата 

учебна година. Алгоритъм на изпълнение – като при представяне на добри практики.  
постоянен всички преподава-

тели 
(10) Предоставяне на материали за информационната банка на училището – съгласно регла-

мента. 
до края на 
учебната го-
дина 

всички преподава-
тели 

(11) Външна квалификация, организирана от училището. 
При обща квалификация на учителите в училище се следва алгоритъмът, посочен от 
главния учител. Председателят на МО съдейства за организирането на квалификацията. 

при възник-
ване на съби-
тие 

 

(12) Външна квалификация – участие във форуми, организирани от РУО, МОН и научни ор-
ганизации (при предоставяне на такава възможност). 

 Ръководителят на МО – БЕЛ своевременно предоставя на всички учители инфор-
мация за възможностите за включване в подобни форуми. 

 Препоръчва се всеки от учителите да предоставя подробна информация. 

 Информиране на главния учител и на ръководството на училището за планира-
ната квалификация; при необходимост – съгласуване със счетоводството. 

 При приключване на квалификацията, не по-късно от една седмица, се органи-
зира извънредно заседание на методическото обединение, на което се споделя по-
лученият опит. 

 Ако обучението може да представлява интерес за по-широк кръг педагози, канят 
се за участие други методически обединения или всички учители. Събитието се 
оповестява своевременно. 

при възник-
ване на съби-
тие 

Иванова 

(13) Външна квалификация – участие в проекти. Алгоритъмът на осъществяване се извършва 
съгласно квалификацията, получена от участие във форуми, организирани от РУО, МОН 
и научни организации 

при възник-
ване на съби-
тие 

Иванова 

(14) Участие на ученици в конкурси. 25.IX. Иванова 



Годишен план за дейностите на методическите обединения през учебната 2020/2021 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 6 
№ Дейност Срок Отговорник 

В началото на учебната година председателят на МО – БЕЛ подготвя общ обзор за пре-
доставените в Календара на МОН конкурси и състезания. Подготвя график и напомня 
своевременно на учителите за възможностите, които конкурсът предлага и за заложе-
ните срокове. 

(15) Отбелязване на годишнини, свързани с живота и делото на български писатели и кул-
турни дейци – по класове. Представяне на резултатите в училищни и местни медии. 

постоянен всички учители 

(16) Подготовка на годишен алманах с творби на ученици. 

 Съхранение на изпратени за участие в конкурс творби на ученици, независимо 
дали са наградени. 

 Подбор на подходящи, добре написани домашни и контролни работи. 

 Тематично възлагане на незадължителни творчески работи по повод събития или 
празници. 

 В края на учебната година – събиране на предоставените работи, одобряване на 
произведения за публикуване и изпращане за печат. 

юни 2021 Петкова, Църовска, 
Иванова 

(17) Участие на ученици от всички класове в списването на училищния вестник „Между-
часие“ и за изпращане на материали в местната преса. 

 стимулиране за написване на тематични творби; 

 възлагане на конкретни задачи на отделни ученици; 

 при възможност – написване на „поръчкови“ материали. 

перманентно Христова 
всички учители 

(18) Участие на ученици от всички класове в олимпиадата по български език. 

 Да се стимулира масовото участие във вътрешноучилищен кръг. 

съгласно За-
повед на Ми-
нистъра 

всички учители 

(19) Индивидуална работа надарени ученици съгласно Наредбата за условията и реда за осъ-
ществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

постоянен  Иванова 
всички учители 
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№ Дейност Срок Отговорник 
(20) Осъществяване на подкрепа съгласно държавния образователен стандарт за приобщава-

щото образование (Наредба за приобщаващото образование). 
постоянен  Иванова 

всички учители 
(21) Организационни: 

 Организира се група в Teams за връзка между учителите. 

 Продължава работата на групата във Фейсбук (по желание). 

 Ежемесечни сбирки на МО – БЕЛ; възможност за онлайн среща. 

постоянен Иванова 

2 МО Чужди езици 

Председател: Дарина Гадевска 
Членове 
Английски език: Диляна Табакова, Габриела Ангелска, Мирослава Йовчевска, Полина Иванова, Таня Енджева, Теменужка Добрева, Тинка 
Бойнова, Мария Кинова, Поля Минкова, Снежана Георгиева, Николай Вълков 
Испански език: Ренета Христова 
Немски език: Дарина Гадевска 
Руски език: Теменужка Добрева 

Цели 
1. Утвърждаване престижа и доброто име на училището. 
2. Усъвършенстване професионалните умения на учителите с цел повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 

Стратегии 
1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование. 
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2. Активно използване на ИКТ в учебно-възпитателния процес по чуждоезиково обучение. 
3. Работа с талантливи деца по проекти, олимпиади и състезания. 
4. Допълнителна работа с ученици, срещащи затруднения по съответните предмети. 

Основни задачи: 
1. Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване. 
2. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучения. 
3. Мотивиране на учениците за участие в проекти, състезания и олимпиади. 
4. Повишаване квалификацията на учителите. 
5. Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна работа и избор на приоритети. 
6. Участие на членовете на МО ЧЕ по проекти и програми. 

№ Дейност  Срок  Oтговорник 

1  Участие в септемврийските съвещания на РУО за учители по чужд език  септември 2020 Преподаватели МО ЧЕ Дарина Гадевска 
2  Отбелязване на международния ден на чуждите езици  септември 2020 Д. Гадевска Т. Добрева Р. Христова 
3 Регистрация за участие в ежегодния конкурс на Европейската комисия Juvenes Translatores  октомври 2020 П. Иванова 
4 Участие в многоезичното състезание  октомври 2020 Д. Гадевска Р. Христова 
5 Работа по проекти 2020/2021 Преподаватели МО ЧЕ 
6 Участие в конкурс по превод на художествен текст на испански език втори срок 2020/21 Р. Христова 
7 Участие във фотоконкурс за текст и снимка на испански език втори срок Р. Христова 
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№ Дейност  Срок  Oтговорник 2020/21 
8 Подготовка на ученици за участие в олимпиади, конкурси, състезания:  

 олимпиада по английски език състезанието по английски език на асоциацията на 
Кеймбридж училищата в България – Kangaroo Global Linguistics;  

 Клет състезание по немски език 
 състезание по английски език Лонгман 
 явяване на сертификатни изпити на Кеймбридж и придобиване на FCE и CAE; ДЗИ 

по английски език.  
 Олимпиада по испански език 

втори срок 2020/21 Преподаватели МО ЧЕ: Т. Енджева Д. Табакова Т. Бойнова П. Иванова П. Минкова Г. Ангелскса Сн. Георгиева Д. Гадевска П. Минкова Т. Бойнова П. Иванова Т. Енджева Р. Христова 
9 Проверка на тестовете от олимпиадата по английски език първи срок 2020 Д. Табакова Т. Бойнова Г. Ангелска П. Иванова Т. Енджева 
10 Организиране на XI състезание по английски език за ученици от 5 до 7.ми клас; изготвяне и проверка на тестовете по класове.  април 2021 Т. Добрева М. Кинова М. Йовчевска Сн. Георгиева 
11 Участие в обучителни семинари  първи и втори срок 2020/21 Преподаватели МО ЧЕ 
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 12 Участие в Националната конференция на учителите по английски език, организиран от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.  втори срок 2020/2021 Преподаватели МО ЧЕ 
13 Участие в Националната конференция на учителите по немски език и испански език КЛЕТ втори срок 2020/2021 Д. Гадевска Р. Христова 
14 Участия на ученици в състезанието Spelling Bee  първи и втори срок 2020/2021 Г. Ангелска М. Йовчевска 
15 Участия в конференция на издателство Pearson Longman първи и втори срок 2020/2021 Преподаватели МО ЧЕ 
16 Представяне на и участие в открити уроци и добри практики първи и втори срок 2020/2021 Преподаватели МО ЧЕ 
17 Заявка за учебници и учебни помагала към различните издателства първи срок 2020/2021 Преподаватели МО ЧЕ 
18 Периодични срещи на МО Чужди езици с цел изграждане на добра екипна практика в обе-динението.  постоянен  Преподаватели МО ЧЕ 
19 Участие на преподавателите в курсове и обучения за повишаване на квалификацията; при-добиване на квалификационни кредити и нови ПКС постоянен Преподаватели МО ЧЕ 

3 МО Математика 

Председател: Нели Радева  
Членове: 
Радосвета Станевска, Магдалена Димова, Мариян Балев, Галинка Калева и Емил Мичев. 
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Основни приоритети 
 Активно използване на ИКТ за подобряване на компетенциите за преподаване и учене по математика в съответствие със стратегия 
„Европа 2020”; 
 Разширяване на взаимодействието между училището и родителската общност;  
 Задълбочаване на интерактивността в преподаването на предмета математика, чрез използване на разнообразни технически средс-
тва и софтуер. 

Цели 

Основна цел 
Повишаване на професионалната компетентност на учителите по математика чрез обмен на добри практики в урочната дейност. 

Специфични цели 
 Създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите по математика в контекста за учене през целия живот, съобразно 
стратегията „Европа 2020“; 
 Утвърждаване на МО (Математика) като действителна форма за самоусъвършенстване на учителите и споделяне на добър 
педагогически опит; 
 Задълбочаване на интерактивността в преподаването на предмета, чрез използване на разнообразни технически средства и софтуер; 
 Подготовка на учениците за постигане на положителни резултати по математика на състезания, олимпиади, изпита след 7 клас и 
10 клас и матура за 12 клас. 

Задачи 
1. Да се участва в подходящи форми на квалификация; 
2. Да се осъществяват междупредметни връзки; 
3. Да се работи по групи с напреднали и изоставащи ученици; 
4. Да се работи за възпитанието на положителни междуличностни отношения, отговорност на учениците и изграждане на естетическо 
чувство посредством материала по геометрия; 
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Форми 
 Сбирки 
 Открити уроци 
 Срещи с родители 
 Семинари 

Дейности 
№  Дейност Срок Отговорник 

1.   Изготвяне в срок на годишните тематични разпределения съобразени с новите изискванията. септември 2020 Всички преподаватели МО 
2.  Провеждане на входен тест и обсъждане на резултатите от входните нива съобразно единните изисквания. октомври 2020 Председател МО 
3. Организиране на учениците за участие в МС „Климентови дни“  първи срок2020 Всички преподаватели МО 
4.  Организиране на учениците за участие в „Коледно математическо състезание“ първи срок2020 Всички преподаватели МО 
5.  Организиране на учениците за участие в олимпиади на училищно, общоградско и държавно ниво. първи срок 2020 Всички преподаватели МО 
6.  Провеждане на математическо състезание и подготовка на изпитните материали по случай патронният празник на училището февруари 2021 Всички преподаватели МО 
7.  Организиране на учениците за участие в МС „Европейско кенгуру“ втори срок 2021 Всички преподаватели МО 
8.  Организиране на учениците за участие във „Великденско математическо състезание”.  април2021 Всички преподаватели МО 
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№  Дейност Срок Отговорник 

 9. Анализ на резултатите от работата на преподавателите от обединението и изготвяне на отчети за образователно-възпитателната работа в края на първи и втория учебен срок. юни2021 Всички преподаватели МО 
10. Участие на преподавателите в курсове и обучения за повишаване на квалификацията; придобиване на квалификационни кредити и нови ПКС първи /втори срок 2020/21 Всички преподаватели МО 

4 МО Обществени науки  

 Председател: Ивайло Йорданов 
Членове: 
Емилия Андреева, Ивайло Йорданов, Иван Пенчев, Ивелина Маринова, Мария Църовска, Петя Нанковска, Пешка Вачева, Радостка Пет-
кова, Румяна Мирова, Татяна Василкова, Цветелина Мутафова 

Основни приоритети 
 Готовност за работа в условията на епидемиологична обстановка 
 Активно използване на ИКТ за подобряване на компетенциите за преподаване и учене в съответствие с училищната стратегия 
 Готовност за работа в дигитална среда 
 Разширяване на взаимодействието между училището и родителската общност 
 Задълбочаване на междупредметните връзки в МО и прилагане на единни педагогически изисквания в процеса на обучението и 
възпитанието по обществени науки 
 Акцентиране на практическата дейност в обучението по обществени науки. 
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Цели 
Основна цел 
 Участие в затвърдяване и издигане престижа на училището чрез включване в различни училищни инициативи. 
 Усъвършенстване на научно-методическата и квалификационна дейност в методическото обединение „Обществени науки” чрез 
обмен на добри практики в урочната дейност и участие в различни обучителни курсове и семинари. 
 Усъвършенстване на методите на педагогическо взаимодействие между учител и ученик, с цел повишаване качеството на образо-
вание и провокиране на интереса към обществените науки.  

Специфични цели 
 Насърчаване на аналитичното мислене и желанието на учениците да експериментират и откриват закономерности, характерни за 
различни природни и обществени явления. 
 Разширяване на взаимодействието с родителите за подобряване на дисциплината и създаване на по - висока мотивация по време 
учебно-възпитателния процес. 
 Изграждане на нови модели за възпитателно въздействие при формиране на патриотична, обществена, гражданска и екологична 
култура у учениците.  
 Мотивиране на учениците за участие в класни и извънкласни форми на обучение и училищни мероприятия. 

Задачи 
 Прилагане на интерактивни форми на обучение по обществени науки. 
 Повишаване ефективността на работата с изоставащите ученици. 
 Реализиране на междупредметни връзки чрез работа в екип: ученици, учители, родители. 
 Прилагане на нови подходи в обучението с цел постигане на по-високи резултати. 

Форми 
 Семинари 
 Родителски срещи 
 Сбирки 
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 Състезания и уроци - екскурзии 
 Открити уроци 

Дейности 
 № Дейност Срок Отговорник  Дейности история и география   

1 Тематично разпределение на учебния материал по история и география по учебните прог-рами за отделните класове, съобразно ДОИ септември 2020 Е. Андреева Ив. Йорданов Ив. Маринова Ив. Пенчев П. Вачева Р. Мирова Цв. Мутафова 
2 Разработване на мултимедийни проекти по теми от учебното съдържание първи/втори срок 2020/2021 П. Вачева Ив. Йорданов Ив. Маринова Ц. Мутафова Е. Андреева 
3 Организиране и провеждане на тематични екскурзии с посещаване на природни забележи-телности и културно – исторически паметници от родния край и страната първи/втори срок 2020/2021 Е. Андреева Ив. Йорданов Ив. Маринова Ив. Пенчев П. Вачева Р. Мирова Цв. Мутафова 
4 Разработване и приложение на новата учебна програма по география и икономика и граж-данско образование за 11 клас първи/втори срок 2020/21 

П. Вачева Ц. Мутафова 
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 № Дейност Срок Отговорник 

5 Разработване, актуализиране и практическо използване на сборник от тестове и практи-чески задачи по География и икономика за ДЗИ първи/втори срок 2020/21 
П. Вачева Ив. Йорданов 

6 Подготовка, участие и успешно представяне на ученици в олимпиадите по история и геог-рафия (общински, областен и национален кръг). втори срок 2020/21 П. Вачева Ив. Йорданов Ив. Маринова Е. Андреева Цв. Мутафова Р. Мирова Иван Пенчев 
7 Популяризиране и ежедневно използване на информация от образователния сайт „Геог-раф бг“ в учебните занятия първи/втори срок 2020/21 П. Вачева Ив. Йорданов Ив. Маринова 
8 Абониране и използване в учебната работа на on – line учебни помагала от 5 до 12 клас на издателство „Атласи“  първи/втори срок 2020/ 21 

П. Вачева Ив. Йорданов Ив. Маринова Ц. Мутафова Е. Андреева 
9 Организиране и провеждане на викторина по география и икономика - 5 клас първи срок 2020/ 21 Ив. Маринова 
10 Организиране и провеждане на състезания, турнири, викторини на ЦОУД / 5 – 7 клас/ първи/втори срок 2020/21 

Румяна Мирова Иван Пенчев 
11 Съвместно организиране и провеждане на открит урок на теми от природната география на България и българската история. март 2021 П. Вачева Ив. Йорданов 
12 Организиране, подготовка и провеждане на пробна матура по География и икономика април 2021 П. Вачева Ив. Йорданов 
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 № Дейност Срок Отговорник 

13 Организиране и провеждане на уроци по география на открито – Беклемето, х. „Дерменка” с ученици, които изучават природна география на България / 5 клас/, /10 и 11 клас/; групи ЦОУД / 5 – 7 клас/ април/ май 2021 П. Вачева Ив. Йорданов Ив. Маринова Румяна Мирова Иван Пенчев 
14 Изготвяне и представяне на тематични проекти по случай 22 април – Ден на Земята април 2021 П. Вачева Ив. Маринова 
15 Посещение на природни и културни забележителности по теми от учебното съдържание от групи ЦОУД/ 5 – 7 клас/ първи/втори срок 2020/21 

Румяна Мирова Иван Пенчев 
16 Съвместен открит урок с практически задачи за подготовка за ДЗИ – ЗИП - ГИ – XII”А, Б и В” клас март 2021 П. Вачева 
17 Организиране и провеждане на състезание по география и икономика - 7 клас март 2021 Ив. Маринова 
18 Изготвяне и представяне на тематичен проект „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим” по случай 5 юни – световен ден на околната среда юни 2021 П. Вачева Ив. Йорданов Ив. Маринова 
19 Отбелязване на годишнини от: 

 Основаване на българската държава 
 Освободителната война 1877 – 78 г; 
 Ньойски мирен договор; 
 3 март; 
 22 септември; 
 Защита на Съединението и др. 
 Битката при Дойран 

първи/втори срок 2020/21 
Ц. Мутафова Ив. Йорданов  Е. Андреева Румяна Мирова Иван Пенчев 

20 Организиране и провеждане на състезание „ Аз обичам България“ втори срок 2020/21 Ив. Йорданов  Е. Андреева 
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 № Дейност Срок Отговорник Румяна Мирова Иван Пенчев 
21 Включване в разнообразни дейности за отбелязване на годишнината на град Троян  14.10. 2020 членове на МО 
22 Отбелязване на деня на българския будител, програма и поднасяне на венци на орелефа на Васил Левски  първи/втори срок  2020/21 

членове на МО 
23 Отбелязване на патронния празник във връзка с годишнината от гибелта на Васил Левски  19.02.2021 членове на МО 
24 Участие на преподавателите в курсове и обучения за повишаване на квалификацията; при-добиване на квалификационни кредити и нови ПКС първи/втори срок  2020/21 

членове на МО 
 Дейности философски цикъл   
25 Дискусия в 11 клас на тема: „ Философията на живота“ втори срок Т. Василкова 
26 Беседа в начален етап „ Правата на човека“ първи срок Т. Василкова 
27 Конкурс на тема: „Моят ценностен живот“ – 10 клас първи срок  2020/21 П. Нанковска 
28 Проект на тема: „Потребности и отговорности на ученика в днешно време“ – 8 клас първи срок  2020/21 П. Нанковска 
29 Постери на тема: „Зависимости“ и за Анорексия и Булимия първи/втори срок  2020/21 

М. Църовска 
30 Постери на тема: „Приятелство и любов“ първи/втори срок  2020/21 

Р. Петкова П. Нанковска 
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5 МО Природни науки 

Председател: Магда Латинска 

Основни приоритети 
 Активно използване на ИКТ за подобряване на компетенциите за преподаване и учене в съответствие със стратегия науки „Европа 
2020” 
 Разширяване на взаимодействието между училището и родителската общност 
 Задълбочаване на междупредметните връзки в МО и прилагане на единни педагогически изисквания в процеса на обучението и 
възпитанието по природни науки 
 Акцентиране на практическата дейност в обучението по природни науки 
 Реализиране на проект „Наука и технологии“ – изграждане на СТЕМ център 

Цели 

Основна цел 
 Участие в затвърдяване и издигане престижа на училището, като се включваме във всички училищни прояви 
 Усъвършенстване на научно-методическата и квалификационна дейност в методическото обединение „Природни науки” чрез об-
мен на добри практики в урочната дейност.  
 Използване на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между учител и ученик с цел придобиване от учениците на 
система от знания и умения.  

Специфични цели 
1. Разширяване на взаимодействието с родителите за подобряване на дисциплината и създаване на добра мотивация по време учебно-
възпитателния процес. 
2. Изграждане на нови модели за възпитателно въздействие при формиране на здравна и екологична култура у учениците.  
3. Мотивиране на учениците за участие в класни и извънкласни форми на обучение и училищни мероприятия. 
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Задачи 
1. Прилагане на интерактивни форми на обучение по природни науки. 
2. Повишаване ефективността на работата с изоставащите ученици. 
3. Реализиране на междупредметни връзки чрез работа в екип: ученици, учители, родители. 
4. Прилагане на нови подходи в обучението с цел постигане на по-високи резултати. 

Форми 
 Семинари 
 Родителски срещи 
 Сбирки 
 Състезания и уроци - екскурзии 

Дейности 
№ Дейност Срок Отговорник 1. Организация и провеждане на входящ и изходящ контрол.  Септем-ври/октом-ври 2020 Преподаватели МО 
2. Отчитане на резултатите и изготвяне на анализи от входните нива октомври 2020 Преподаватели МО 
3. Организиране на еко-инициативи първи/втори срок 2020/21 МО Природни науки МО Класни ръково-дители 4.  Информационна кампания „Зелена енергия“  2020/21 Преподаватели МО 5. Участие в семинари и обучения, организирани от РУО и други институции първи/втори срок 2020/21 Преподаватели МО 
6. Участия в състезания, конкурси и изложби първи/втори Преподаватели МО 
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№ Дейност Срок Отговорник срок 2020/21 7. Продължаване на дейностите по повишаване на квалификацията на преподавателите постоянен Преподаватели МО 8. Провеждане на уроци сред природата, с ученици от различни класове  първи/втори срок 2020/21 Преподаватели МО 
9. Уроци-екскурзии с учебна цел постоянен Преподаватели МО 10 Осъществяване на съвместни дейности с ИПЖЗ и Държавно горско стопанство. първи/втори срок 2020/21 Преподаватели МО 
11 Разнообразяване на инициативите в ИКД  първи/втори срок 2020/21 Преподаватели МО 
12 Организиране и участие на учениците за олимпиади и състезания. първи/втори срок 2020/21 Преподаватели МО 
13 Дейности за опазването на биоразнообразието на България, съвместно с БФБ. първи/втори срок 2020/21 Преподаватели МО 
14  Отбелязване на международни дни на морето, земята, светлината и др. – с използване на ученически презентации първи/втори срок 2020/21 Преподаватели МО 
15 Готовност за участие в предстоящи конкурси и проекти с насоченост към природните на-уки първи/втори срок 2020/21 Преподаватели МО 

6 МО Информатика и информационни технологии 

Председател: Петя Газдова  

Цели 
 Утвърждаване на ролята на методическото обединение за подобряване на екипната работа и споделяне на добър педагогически 
опит. 
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 Насърчаване на творчеството и новаторството чрез разработване на специфични методи на преподаване и учене, чрез използването 
на съвременни информационно-комуникационни технологии в часовете или в извънкласните занимания. 
 Придобиване на ключови компетентности от всички за постигане на отлично качество и привлекателност на учебния процес. 
  Усъвършенстване на уменията за прилагане на информационно-комуникационните технологии за повишаване на качеството и 
ефективността на образователно-възпитателния процес. 
 Мотивиране на учениците за активно участие в учебния процес чрез разнообразни методи и форми за проверка и оценка на знанията 
им, включването им в живота на училището и други извънучилищни мероприятия и състезания. 
 Създаване на приемственост при усвояване, затвърдяване и усъвършенстване на знанията на учениците. 
 Превръщане на училището в желана територия за учениците. 
 При изпълнение на поставените цели методическото обединение си поставя следните задачи: 
 Формиране и развитие на знания, умения и навици в процеса на работа с информационно-комуникационни технологии. 
 Подобряване на взаимната адаптация на възможностите на учениците и развитието им в новата и съвременна образователната среда 
на информационно-комуникационни технологии. 
 Създаване на благоприятен микроклимат в рамките на учебния час. 
 Взаимопомощ при повишаване на личната квалификация на учителите в обединението. 
 Прецизно водене на документацията; 
 Създаване на различни открити форми и уроци, които да помагат за взаимовръзка с другите методически обединения. 

Дейности на методическото обединение 
№ Дейност Срок Отговорник 1. Състезателна игра „Попитахме 100 ученици“, съвместно с методическо обединение „Бъл-гарски език и литература“ втори срок Свилен Димитров Илиян Ковачев Радостка Петкова Мария Църовска 2. Училищен звънец и училищно радио постоянен Свилен Димитров 
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№ Дейност Срок Отговорник 3. Ученически вестник „Междучасие“ първи и втори срок Ученически съвет, МО „Български език и литература“, Свилен Димитров 4. Електронен дневник постоянен Илиян Ковачев 
5. Видеостена – разработка и подготовка на материали от ученици постоянен  Илиян Ковачев 
6. Подготовка на ученици за Националната олимпиада по информационни технологии постоянен  Илиян Ковачев Свилен Димитров 7. Състезание „Съкровищница на знанието“ втори срок членове на МО 8. Национално външно оценяване в IV, VII и Х клас – въвеждане на оценките в системата, проверки, изваждане на справки и отчети втори срок Емилия Андреев Андриана Ха-джийска Светослав Божков  Организиране и провеждане на Национално външно оценяване по Информационни техно-логии в Х клас края на първи срок членове на МО 
9. Презентация за отчет на ДЗИ и годишен отчет втори срок Емилия Андреев Андриана Ха-джийска Петя Газдова 10. Открит урок „Приложение на ИТ при изучаване на природни науки“ Втори срок Петя Газдова Свилен Димитров 



Годишен план за дейностите на методическите обединения през учебната 2020/2021 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 24 
№ Дейност Срок Отговорник 11. Представяне на паралелката „Софтуерни и хардуерни науки“ на седмите класове втори срок членове на МО 12 Опасностите в интернет – беседа и демонстрация с учениците от начален етап, 5 и 6 клас за безопасно сърфиране в интернет първи и втори срок членове на МО 
13 Включване на учениците в състезания по календара на МОН  постоянен членове на МО 14 Участие на преподавателите в курсове и обучения за повишаване на квалификацията; придобиване на квалификационни кредити и нови ПКС постоянен членове на МО 

7 МО Физическо възпитание и спорт 

Председател: Красимир Якимов 
Членове 
Николай Скубарев 
Николай Цанков 
Надежда Ночева 

М. септември  
- Инструктаж на учениците за безопасно провеждане на учебните часове. 

М. октомври  
- Усвояване на средствата по 129 постановление за закупуване на спортни уреди и пособия. 
- Сформиране на модулните групи по отделните видове спорт. 
- Участие в градския турнир по футбол с всички възрастови групи. 
- Участие в градския турнир по стрийт баскетбол по случай Петковден. 
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М. декември 
-Организиране и провеждане на коледен турнир по волейбол. 

М. януари  

М. февруари  
-Провеждане на традиционния поход ,,По стъпките на Левски“. 
М. април 
-Участие в градските турнири по видовете спорт от календара на МОН  

М. май  
-Участие в областните турнири по видовете спорт от календара на МОН  

М. юни 
- Участие в зоналните турнири по видовете спорт от календара на МОН  
- Участие на членовете на МО на ФВС в квалификационни дейности за придобиване на кредити и ПКС 

Очаквани резултати 
 Добро представяне на учениците във всички етапи от турнирите по видове спорт от календара на МОН. 
 По-голяма масовост при провеждане на всички вътре-училищни спортни дейности. 
 Добро представяне на учениците във всички етапи от турнирите по видове спорт от календара на МОН.  
 По-голяма масовост при провеждане на всички вътре-училищни спортни дейности. 
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8 МО Професионално обучение  

Председател: Милена Мартинова  

Основни приоритети 
Според данни на Министерството на образованието, броят на обучаващите се в професионалните гимназии застрашително намалява. 
Налагат се спешни мерки за стимулиране на учениците да се насочват към професионалното образование. Целта е да се осигурят висо-
коквалифицирани кадри за бизнеса, а от друга, да се преодолее ранното отпадане от системата на образованието на деца от социално 
слаби семейства и да се реализират на пазара на труда. 
Отделя се внимание на осигуряване на качествено и ефективно професионално образование и обучение чрез работа. Осъществява се чрез 
партньорство между професионални училища, ЦПО, работодатели. Така успоредно с подобряване на практическата подготовка ще се 
постигне и повишаване на адаптивността и възможностите за заетост на обучаваните. Създават се и предпоставки за подобряване на 
материалната база за подготовка, която да бъде съобразена със съвременните изисквания за обучение по съответната професия. Заедно 
с повишаване на привлекателността на професионалното образование , мерките в Стратегията за развитие на професионалното образо-
вание и обучение за периода 2015-2020 г. предвиждат по-добра квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри, като се 
увеличава броят на младите учители.  
Целта е да се преодолее сега съществуващото застаряване на преподавателите. 
 Активно използване на ИКТ за подобряване на компетенциите за преподаване и учене в съответствие със стратегията. 
 Разширяване на взаимодействието между училището и родителската общност 
 Задълбочаване на междупредметните връзки в МО и прилагане на единни педагогически изисквания в процеса на обучението по 
професия. 
 Акцентиране на практическата дейност в професионалното обучение. 

Цели 

Основна цел 
1. Професионално ориентиране и мотивиране на учениците. 
2. Постигане на професионални успехи на преподавателите. 
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3. Усъвършенстване на научно-методическата и квалификационна дейност в методическото обединение „Професионално образование” 
чрез обмен на добри практики в урочната дейност.  
4. Използване на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между учител и ученик с цел придобиване от учениците на система 
от знания и умения.  

Специфични цели 
1. Разширяване на взаимодействието с родителите за подобряване на дисциплината и създаване на добра мотивация по време учебно-
възпитателния процес. 
2. Мотивиране на учениците за участие в класни и извънкласни форми на обучение и училищни мероприятия. 

Задачи: 
1. Прилагане на интерактивни форми на професионално обучение. 
2. Повишаване ефективността на работата с изоставащите ученици. 
3. Реализиране на междупредметни връзки чрез работа в екип: ученици, учители, родители. 
4. Прилагане на нови подходи в обучението с цел постигане на по-високи резултати. 
5. Запознаване на учениците със същността на хотелската и ресторантьорска дейност и мотивиране за работа в сферата на обслужването. 

Форми 
 Семинари 
 Родителски срещи 
 Срещи с работодатели 
 Състезания 
 Учебни екскурзии 

№ Дейност Срок Отговорник 1. Тематично разпределение на учебния материал по задължителна професионална подго-товка по учебните програми за отделните класове, съобразно ДОИ септември 2020 М. Мартинова  Б. Брилска 



Годишен план за дейностите на методическите обединения през учебната 2020/2021 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 28 
№ Дейност Срок Отговорник Ив. Църова  Г. Ангелска 2. Среща с работодатели за обсъждане на учебни планове и програми, провеждане на учебна и производствена практика септември 2020 М. Мартинова  Б. Брилска Ив. Църова  3. Организация на провеждането на учебните часове по учебна и производствена практика – заверка на здравни книжки; сключване на договори за сътрудничество със ЗХР и хотелите септември 2020 М. Мартинова  Б. Брилска Ив. Църова  4. Разработване на тестове по учебни предмети постоянен 2020/2021 членове МО 
5. Участие в поредния фестивал на сливата в Троян и с. Орешак септември 2020 членове МО 
6. Участия в мероприятия по календарния план на Община Троян постоянен членове МО 7. Посещение на службата по пожарна безопасност – лекция и демонстрации октомври 2020 Б. Брилска 
8. Запознаване на учениците с работните места по базовите обекти октомври 2020 членове МО 
9. Съдействие в организацията и провеждането на дейности, свързани с празника на гр. Троян – 14.10.2018г. октомври 2020 М. Мартинова  Ив. Църова  10. Организиране и провеждане на среща с работодатели в присъствието на ученици и медии на тема – Проблемите в туризма ноември 2020 членове МО 
11. Подготовка и обслужване на Коледен благотворителен бал на НЧ „Наука – 1870” декември 2020 М. Мартинова  Ив. Църова  12. Организиране и провеждане на открит урок с учениците от 10 клас Януари 2021 М. Мартинова  13. Подготовка и участие на учениците в областно кулинарно състезание Януари-фев-руари 2021 М. Мартинова  Ив. Църова  
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№ Дейност Срок Отговорник 14. Организиране и провеждане на тематични екскурзии с посещаване на туристически обекти в района – с. Чифлик, с. Шипково, гр. Априлци през цялата учебна го-дина М. Мартинова  Б. Брилска 
15. Подготовка и провеждане на вътрешноучилищни състезания за участие на регионално състезание на МОН по професиите „Готвач”, „Сервитьор –сомелиер”, „Сладкар”, „Барман” Февруари 2021 М. Мартинова  Ив. Църова  16. Подготовка и осъществяване на кулинарно събитие по случай патронния празник на СУ „Васил Левски” Февруари 2021 М. Мартинова  Ив. Църова  17. Популяризиране и ежедневно използване на информация от образователния сайт „Прос-вета“ в учебните занятия през цялата учебна го-дина Б. Брилска 
18. Подготовка и участие на ученици в регионалното състезание по професии към МОН Март 2021 М. Мартинова  Ив. Църова  19. Подготовка и провеждане на представително кулинарно събитие във връзка с участието на ученици в Национална кулинарна купа Март-Април 2021 М. Мартинова  Ив. Църова   Подготовка и участие на ученици в националното състезание по професии към МОН в гр. Пловдив Април 2021 М. Мартинова  Ив. Църова   Подготовка на 12 кл. за ДЗИ по професия през цялата учебна го-дина М. Мартинова  Б. Брилска Ив. Църова   Организиране, подготовка и провеждане на пробна матура по теория на професията Април 2021 М. Мартинова  Б. Брилска Ив. Църова   Участие на преподавателите в курсове и обучения за повишаване на квалификацията; при-добиване на квалификационни кредити и нови ПКС през цялата учебна го-дина членове МО 
 Работа по проекти през цялата учебна го-дина членове МО 
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9 МО Начален етап  

Председател: Валентина Маринова 

Основни приоритети 
 Училището – желано място за ученика. 
 Образованието – съобразено с възрастовите и индивидуалните особености на детето. 
 Приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на училищните проблеми. 

Цели 
 Високо ниво на образователното равнище на учениците. 
 Създаване на единни критерии за контрол и оценка на знанията и уменията на учениците. 
 Обмяна на идеи и опит за съвременни методи и форми на обучение между колегите. 
 Подкрепа за личностно развитие на учениците в новите образователни политики на приобщаващо образование. 
 Осигуряване на по – добри условия за нравствено, социално и физическо развитие на учениците . 

Задачи 
 Усвояване на знания и умения по учебните предмети от всеки ученик съобразно индивидуалния му темп на развитие. 
 Планиране на урочната работа чрез съобразяване обема на знания с възрастовите особености на учениците 
  Провеждане на входяща и изходяща диагностика. 
 Организиране на работни срещи за обмяна на идеи и опит. 
 Участие в обучителни семинари по теми, свързани със съвременното обучение. 



Годишен план за дейностите на методическите обединения през учебната 2020/2021 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 31 
Дейности 

№ Дейност Срок Отговорник 1 Провеждане на входяща и изходяща диагностика с учениците от 2-4 клас и тест- готовност за училище с тези от 1 клас Анализ на получените резултати. Набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. 
първи/втори срок 2020/2021 

Учители начален етап 
2  Отбелязване на национални празници и обичаи: 

 22 септември – Ден на Независимостта; 
 14 октомври – Празник на Троян; 
 01 ноември – Ден на народните будители; 
 16 ноември – Международен ден на толерантността; 
 21 ноември – Ден на християнското семейство; 
 Коледни и новогодишни празници; 
 Патронен празник; 
 01 март – Баба Марта 
 03 март – Национален празник на РБългария; 
 08 март – Международен ден на жената; 
 22 март – Първа пролет; 
 02 април – Международен ден на детската книга; 
 „Седмица на талантите“; 
 Великден; 
 22 април – Международен ден на Земята; 
 09 май – Ден на Европа; 
 24 май – Ден на славянската писменост и култура; 
 01 юни – Спортен празник 

първи/втори срок 2020/2021 Учители начален етап 

3 Участие в състезания, конкурси и олимпиади, организирани на училищно, общинско, облас-тно и национално ниво. първи/втори срок Учители начален етап 



Годишен план за дейностите на методическите обединения през учебната 2020/2021 година  

СУ „Васил Левски“, Троян контакти: 0670 // 62772, 64287, 63826; e-mail: vlevski_school@mail.bg  

| 32 
№ Дейност Срок Отговорник 2020/2021 4 Насърчаване на четенето и формиране на функционална грамотност чрез разнообразни дей-ности с учениците от начален етап. първи/втори срок 2020/2021 

Учители начален етап 
5 Математиката- лесна и интересна- празник първи срок 2019 А. Христова Б. Нановска 6 „Ние вече сме грамотни“- празник на буквите втори срок 2020 А. Христова Б. Нановска 7 Участие в eTwinning проекти и проекти по Програма „Еразъм +“ първи/втори срок 2020/2021 

В. Маринова  Р. Якова Хр. Минкова 8 Участие в проекти по национални програми на МОН първи/втори срок 2020/2021 
Учители начален етап 

9 Екскурзии до градове с исторически, архитектурни и културни забележителности. първи/втори срок 2020/2021 
Учители начален етап 

10 Интерактивен урок с учениците от 3б клас втори срок 2021 В. Маринова 
11 Училище, здравей!- дейности с деца от подготвителните групи в детските градини и учени-ците от 4 клас втори срок 2021 Н. Моллов Е. Дачева 12 „Деца четат на деца“- популяризиране на детските книги пред деца от подготвителните групи на детските градини. втори срок 2021 Н. Моллов Е. Дачева 13 Срещи с деца, родители и учители от целодневните детски градини от гр. Троян- кампания за прием на ученици в първи клас на учебната 2021/ 2022 г. първи/втори срок Учители начален етап 
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№ Дейност Срок Отговорник 2020/2021 
14 Училище сред природата април- юни 2021 Учители начален етап 15 Тържествено връчване на удостоверенията за завършен първи - четвърти клас. юни 2021 Учители начален етап 17 Участие на преподавателите в курсове и обучения за повишаване на квалификацията; придо-биване на квалификационни кредити и нови ПКС първи/втори срок  2020/2021 

Учители начален етап 
10 План за дейностите на иновативните паралелки за учебната 2020/2021 година 

Основни приоритети 
 Активно използване на ИКТ за подобряване на компетенциите за преподаване и учене в съответствие с училищната стратегия и 
целите, заложени в проекта за иновативните паралелки на училището. 
 Разширяване на взаимодействието между училището и родителската общност 
 Задълбочаване на междупредметните връзки между природни науки и информационни технологии и прилагане на единни педаго-
гически изисквания в процеса на обучението и възпитанието. 
 Акцентиране на практическата дейност в обучението по природни науки и развитие на уменията за ползване на информационните 
технологии. 
 Работа в екип между преподавателите от МО „Природни науки“ и МО “Информационни технологии“. 
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Цели 

Основна цел 
Основната цел на иновацията, която ще прилагаме в СУ „Васил Левски“ - Троян през следващия тригодишен период, е: използване на 
технологиите за промяна на методите на обучение и повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес в нашето модерно учи-
лище, чрез въвеждане на интегриран подход при изучаване на природни науки чрез използване на ИТ за усвояване на нови ключови 
компетентности и формиране на умения за комплексното им практическо прилагане; изграждане на здрави и логически междупредметни 
връзки за трайно придобиване и усвояване на нови знания; усъвършенстване на дигиталната грамотност и професионалната компетент-
ност на целия педагогически състав; стабилна работа в екип и прокарване на европейските политики в образованието. 

Специфични цели : 
1. Насърчаване на аналитичното мислене и желанието на учениците да експериментират и откриват закономерности, характерни за раз-
лични природни явления. 
2. Разширяване на взаимодействието с родителите за подобряване на дисциплината и създаване на по - висока мотивация по време 
учебно-възпитателния процес. 
3. Изграждане на нови модели за възпитателно въздействие при формиране на здравна и екологична култура у учениците.  
4. Мотивиране на учениците за участие в класни и извънкласни форми на обучение и училищни мероприятия. 

Задачи: 
1. Прилагане на интерактивни форми на обучение. 
2. Повишаване ефективността на работата и повишаване мотивацията и интереса на учениците. 
3. Реализиране на междупредметни връзки чрез работа в екип: ученици, учители, родители. 
4. Прилагане на нови подходи в обучението с цел постигане на по-високи резултати. 

Форми: 
 Семинари 
 Родителски срещи 
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 Сбирки 
 Състезания и уроци - екскурзии 
 Открити уроци 
Преподаватели в иновативните паралелки: 
Марийка Станчева – преподавател по човекът и природата- 7 клас 
Ренета Бакарова - преподавател по човекът и природата-7 клас 
Петя Газдова- преподавател по информационни технологии-5-7 клас 
Свилен Димитров - преподавател по информационни технологии -7 клас 
Мариела Тенева-преподавател по човекът и природата 5-6 клас 
Магда Латинска-преподавател по човекът и природата 5-6 клас 
Емилия Андреева-преподавател по информационни технологии 5-7 клас 
Светослав Божков- преподавател по информационна технологии 5-7 клас 
Андриана Хаджийска- преподавател по информационни технологии 5-7 клас 

Дейности  

5 клас 

№ Дейност Срок 1. Организация и провеждане на входящ контрол за установяване нивото на придобитите знания по чове-кът и природата и уменията на учениците за работа с компютър октомври 2020 
2. Изработване на таблици и диаграми за състава на въздуха-практическо упражнение по човекът и при-родата и ИТ. ноември 2020 
3. Свойства на въздуха-демонстрационни опити-лабораторно упражнение. Създаване на изображения и съхраняване. ноември 2020 
4. Получаване на кислород-лабораторно упражнение и заснемане на химичния експеримент декември 2020 5. Свойства на въглеродния диоксид -лабораторно упражнение и заснемане на химичния експеримент декември 2020 6. Наблюдение на кръговрата на водата сред природата-урок екскурзия. Създаване на презентация. януари 2020 
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7. Посещение на пречиствателна станция-урок екскурзия. Прилагане на различни ефекти, достъпни след снимане. януари 2020 
8. Посещение в ИПЖЗ за наблюдение на дейности в химична лаборатория-урок екскурзия. Прилагане на различни ефекти, достъпни след снимане. февруари 2020 
9. Влиянието на замърсителите върху здравето на хората- изработване на табла-практическо упражнение и създаване на реферат в word март 2020 
10 Изработване на табла и проекти за вредата от тютюнопушенето март 2020 11 Засаждане на растения-практическо упражнение. април 2020 12 Беседа с представители на ГС за значението на горите. април 2020 13  Подготовка и изнасяне на открити уроци в иновативните паралелки. Презентиране на умения за работа с ИКТ и демонстриране на експерименти пред родителите и обществеността. май 2020 
14 Готовност за участие в предстоящи конкурси и проекти с насоченост към природните науки и информа-ционните технологии. Срок постоянен 
15 Посещение на ВЕЦ Черни Осъм-наблюдение и заснемане на кадри за изготвяне на презентация Май 2020 16 Представяне на изработени проекти, табла и макети Юни 2020 

6 клас 

№ Дейност Срок 1. Организация и провеждане на входящ контрол за установяване нивото на придобитите знания по чове-кът и природата и уменията на учениците за работа с компютър октомври 2020 
2. Създаване на компютърна рисунка за кръговрата на водата ноември 2020 3. Изследване чрез опити разтворимостта на различни вещества ноември 2020  4. Изработване на таблици с информация за разтворимостта на веществата декември 2020 5. Изготвяне на реферат за свойствата на водата и създаване на такъв в word  януари 2021 4. Значение на водата за живота на Земята-презентация февруари 2021 
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№ Дейност Срок 5. Пречистване на питейна вода-провеждане и заснемане на утаяване, филтруване март 2021 6. Замърсяване на водата. Създаване на презентация. март 2021 7. Посещение на пречиствателна станция-урок екскурзия. Прилагане на различни ефекти, достъпни след снимане. април 2021 
8. Посещение в ИПЖЗ за наблюдение на дейности в химична лаборатория-урок екскурзия. Прилагане на различни ефекти, достъпни след снимане. април 2021 
9. Влиянието на замърсителите върху здравето на хората- изработване на табла-практическо упражнение и създаване на реферат в word  май 2021 
10  Подготовка и изнасяне на открити уроци в иновативните паралелки. Презентиране на умения за работа с ИКТ и демонстриране на експерименти пред родителите и обществеността. май 2021 
11 Готовност за участие в предстоящи конкурси и проекти с насоченост към природните науки и информа-ционните технологии. Срок постоянен 
12 Представяне на изработени проекти, табла и макети Юни 2021 

7 клас 
№ Дейност Срок 

1. Организация и провеждане на входящ контрол за установяване нивото на придобитите знания по Чо-

векът и природата и уменията на учениците за работа с компютър 

октомври 2020 

2. Създаване на компютърна рисунка за Озоновата дупка ноември 2020 

3. Веществата в производството и в бита на човека  ноември 2020 

 4. Посещение на лаборатория в ИПЖЗ декември 2020 

5. Изготвяне на реферат за замърсителите в околната среда в word  януари 2021 
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№ Дейност Срок 

4. Опознаване не околната среда-мисията възможна!-презентация февруари 2021 

5. Информационни кампании на различни тематики целогодишно 

6. Значение и приложение на халогенните елементи. март 2021 

7. Посещение на пречиствателна станция-Велде Троян-урок екскурзия. Прилагане на различни ефекти, 

достъпни след снимане. 

април 2021 

8. Посещение на природонаучен музей-Черни Осъм април 2021 

9. Посещение на Беклемето-Наблюдение на тема: Биоразнообразието в троянския край.  май 2021 

10  Подготовка и изнасяне на открити уроци в иновативните паралелки. Презентиране на умения за работа 

с ИКТ и демонстриране на експерименти пред родителите и обществеността. 

май 2021 

11 Готовност за участие в предстоящи конкурси и проекти с насоченост към природните науки и инфор-

мационните технологии. 

Срок постоя-

нен 

12 Представяне на изработени проекти, табла и макети Юни 2021 

* Планът подлежи на корекции предвид промените на здравните изисквания за ученически пътувания и организация на учебния процес. 

11 МО Класни ръководители 

Председател: Марийка Станчева 
Помощник-председател: Пешка Вачева 
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Основни приоритети 
1. Създаване на ефективно партниране с родители, ученици и в училищната общност за по успешен учебно-възпитателен процес  
2. Споделяне на добри практики в МО на класните ръководители 

Основна цел 
Подобряване на качеството на възпитателната работа в училище. 

Специфични цели 
1. Въвеждане на училищна политика за дисциплиниране 
2. Намаляване на отсъствията на учениците от училище 
3. Реализиране на нови методи и форми за работа с родители 

Основни задачи 
1. Разбиране и управление на групов процес 
2. Партньорство с родителите 
3. Консултиране на учениците от класните ръководители 
4. Превенция на проблемни поведения чрез повишаване на психо-социалната компетентност на учениците 

Възпитателна работа 
Цялостната възпитателна дейност в СУ „Васил Левски” – Троян се реализира чрез трите съставни части на образователно-възпитателния 
процес:  
 Учебно съдържание  
 Час на класа  
 Извънкласни и извънучилищни дейности 
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1. Възпитателна работа чрез учебното съдържание 

 в годишните си разпределения учителите формулират обосновани възпитателни цели на методичните единици;  
 интерактивно обучение по ключови компетентности съгласно Европейската референтна рамка; 
 в процеса на преподаването на учебния материал, учителите да акцентуват върху теми, посочени в наредба №13 на МОН 

а) V – VІІклас 
 патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие; 
 толерантност интеркултурен диалог; 
 безопасност и движение по пътищата; 
 защитата на населението при бедствия и аварии и катастрофи; оказване на първа помощ; 
 превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно разрешаване на конфликти; 
 превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита 
 кариерно ориентиране; 
 превенция и противодействие на корупцията; 
 приобщаване на учениците към общоучилищния живот;  
 здравно образование; 
 екологично образование; 

б) VІІІ – ХІI клас 
 патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие; 
 толерантност интеркултурен диалог; 
 финансова и правна грамотност, вкл. и ,,Моето първо работно място’’ 
 военно обучение и защита на родината; 
 защитата на населението при бедствия и аварии и катастрофи; оказване на първа помощ; 
 превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно разрешаване на конфликти; 
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 превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита; 
 кариерно ориентиране; 
 превенция и противодействие на корупцията; 
 приобщаване на учениците към общоучилищния живот;  
 здравно образование; 
 екологично образование 

2. Целенасочена възпитателна работа в час на класа 
 превантивната възпитателна работа на класните ръководители; 

 приоритет във възпитателната работа на класните ръководители да бъде формирането на личностни умения у учениците за 

адекватно социално поведение в съвременните динамични обществено-икономически условия. 

3. Възпитателна работа чрез извънкласни и извънучилищни дейности 

Принципи в дейността на МО 
 Екипност  
 Реализиране на съвременни новаторски идеи 
 Позитивна работна атмосфера 
 Професионализъм и информираност 
 Възпитаване етично поведение на учениците в обществото 
 Издигане възпитателната култура на родителите 
 Спазване законовите рамки за работа с деца 
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Критерии за отчитане работата на МО на класните ръководители: 
1. Гражданско образование и възпитание /теми за: поведение при пожари и природни бедствия, гражданска защита и оказване на първа 
помощ; семейни ценности; нравствени добродетели; активна гражданска позиция; опазване на имущество; знания за институции и др./ 
2. Здравно възпитание /здравни беседи и превенция; здравословен начин на живот и др./ 
3. Екологично възпитание /теми за: опазване на околната среда; изготвяне на табла или презентации с екологични послания; отбелязване 
на международни екологични дати и събития в класа и др./ 
4. Социални умения и компетентности /теми за: ефективно общуване; професионално ориентиране; толерантни взаимоотношения; права 
и задължения; анкетни проучвания в класа; умения за работа в екип и др./ 
5. Патриотично възпитание /празници на класа; посещение на изложби, музеи и др.; беседи или отбелязване на исторически събития и 
дати в класа; изготвяне на презентации с патриотична тематика; активно участие в общоучилищни празници/ 
6. Екскурзии, излети, походи и други извънучилищни мероприятия с класа 
7.Въведени интерактивни методи на работа с класа и представени продукти на отговорника на МО на класните ръководители 
8. Анализ и оценка на психическия статус на класа 

Дейности 
№ Дейност Срок Отговорник 1.  Работна среща на МО на класните ръководители във връзка с новостите в обстановката, в която ще започне новата учебна година септември 2020 М. Станчева П. Вачева 2. Дейности, свързани с безопасността по пътищата  септември-май 2020/21 МО Класни ръково-дители 3. Работна среща на МО във връзка с реализиране на дейности за превенция на агресивното поведение на учениците  октомври 2020 –май 2021 Т. Василкова П. Нанковска М. Станчева П. Вачева 4. Изработване на тематични презентации за видеостената по повод празници 2020/2021 МО ИТ 
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№ Дейност Срок Отговорник 5. Дейности, свързани с патриотичното възпитание и изграждането на националното само-чувствие октомври 2020–юни 2021 МО История МО Класни ръково-дители 6. Състезателен тиймбилдинг ,,Разбивачи на рекорди” ноември 2020 Ив. Маринова 
8. Коледен бал  декември 2020. МO Класни ръково-дители 9. Срещи с интересни личности с цел ранно професионално ориентиране януари 2020 – май 2021 МО Класни ръково-дители 10. Изработване на тематични табла за класната стая септември-юни 2020-2021 МО Класни ръково-дители 
11. Отчет за работата на МО през І-вия учебен срок февруари 2021 М. Станчева 
12. „Аз търся моето работно място” – среща с работодатели март 2021 МО Класни ръково-дители 13. Облагородяване на околоучилищното пространство април 2021 МО Класни ръково-дители  МО Природни науки 14. 9 –ти май – Европейски младежки ден май 2021 Т. Василкова М. Станчева 15. Дейности, насочени към опознаване биоразнообразието на България май 2021 МО класни ръково-дители МО Природни науки  16. Превантивни дейности за борба със зависимостите. Индивидуални срещи с родителите на проблемните ученици, по предложение на класния ръководител с екип от учители  октомври-юни 2020-2021 МО класни ръково-дители Т. Василкова П. Нанковска 
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№ Дейност Срок Отговорник 17. Опасностите в интернет – беседа и демонстрация на Св. Димитров с учениците от начален етап, 5, 6, 7 клас за безопасно сърфиране в интернет октомври-юни 2020-2021 Св. Димитров 
18. Отчет на възпитателната работа през учебната 2020/2021 юни 2021 М. Станчева 

12 МО Изкуства 

Председател: Мариета Жекова  
№  Дейност Срок Отговорник 1 Тържествено откриване на новата учебна 2020/2021 година в училищния двор.  15 септември 2020 М. Жекова K. Якимов М. Църовска 2 Честване патронния празник пред орелефа на Васил Левски в двора на училището  февруари 2021 МО – Изкуства МО – БЕЛ МО - Обществени на-уки 3 Изложба за патронния празник на училището с журиране на най-изявените работи.  февруари 2021 МО - Изкуства 
4 Тържествено изпращане на зрелостниците от випуск 81 май 2021 М. Жекова 5 Тържествен акт за връчване дипломите за завършено средно образование на зрелостни-ците от Випуск 81 юни 2021 М. Жекова класни ръководители 6 Подготовка и участие в олимпиадата по техническо чертане, конкурси за рисунка и по му-зика, обявени по календара на МОН  първи/втори срок 2020/21 К. Ганеков М. Жекова М. Креклешка 7 Участие в курсове и семинари с цел повишаване професионалната квалификация на пре-подавателите . първи/втори срок 2020/21 МО - Изкуства 
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№  Дейност Срок Отговорник 8 Съдействие при обновяване и естетизиране на материалната база, свързана с качеството на образователния процес и изискванията за работата с талантливи ученици. първи/втори срок 2020/21 МО - Изкуства 

Изготвил: Радостка Петкова – главен учител 2019 – 2022 

Настоящият план за дейностите на методическите обединения през учебната 2020–2021 година е приет с решение на Педагогическия 
съвет на СУ „Васил Левски“ – гр. Троян с Протокол № 17 / 09.09.2020 


