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 МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ  

През учебната 2013 – 2014г. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са сформирани 4 

методически обединения: 

1. МО на началните учители 

  

1. Нели Коемджиева – Главен учител в начален етап на основното образование 

2. Десислава Юзекчиева – ст. начален учител 

3. Сузана Влайкова - ст. начален учител 

4. Емилия Бошнакова - ст. начален учител 

5. Нели Узунова - ст. начален учител 

6. Йорданка Шекерова ст. възпитател 

7. Азизе Арнауд - ст. възпитател 

8. Зайра Гадаахмед - ст. възпитател 

9. Аксиния Влайкова -  възпитател 

10. Катя Камбова – ст. възпитател 5-8 клас 

11. Цанко Влайков – ст. възпитател 5-8 клас 

 

   2. МО на хуманитарните дисциплини – БЕЛ, Английски език, Френски език, География 

и икономика, История и цивилизация и гражданско образование 

 

Председател: Маруся Лозанова – ст. учител по английски език 

Членове: Калоян Шишков – Главен учител в прогимназиален етап на основното  

              образование и в гимназиална степен, учител по философия 

Лъчезар Селяшки – ст. учител по БЕЛ,  

Денка Николова – ст. учител по БЕЛ 

Емилия Тютюнарева – ст по БЕЛ 

Ивайло Селяшки – ст. учител по англ. език 

Райка Славчева – ст. учител по френски  език 

Гюлзара Качанова – ст. учител по история и цивилизация 

Биляна Хаджиева – ст. учител по география и икономика 
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   3. МО на природо–математическите науки -  математика, информатика и 

информационни технологии, физика и астрономия, Човекът и природата, Биология и 

здравно образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда 

   Председател: Лиляна Камбова - ст. учител по математика 

   Членове:  Зара Кавракова – ст. учител по информатика и ИТ 

  Аксиния Айролова - ст. учител по информатика и ИТ 

Величка Карабунарова – ст. учител по математика 

Асен Тахиров – ст. учител по математика 

Нели Бурова – ст. учител по ХООС 

Силвина Адамова – ст. учител по физика и астрономия 

Бисер Топалов – ст. учител по БЗО 

 

4. МО на техническите дисциплини – Музика, Домашен бит, Технологии, 

изобразително изкуство, ФВС  

 

Председател: Бисер Влайков – учител по ФВС 

Членове:  Орлин Влайков – ст. учител по ФВС 

  Наум Странджев – ст. учител по музика 

   

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА 

            В началото на учебната година председателите на МО представят за утвърждаване 

на директора план за работа. Краен срок: 10.2013г. 

   МО съвещават най – малко един път на два месеца, като за всяко заседание се попълва 

протокол за дневния ред, обсъдените въпроси и решения, подписан от членовете на МО.  

            След приключване на входните, респективно изходните нива, контролните и 

класните работи, председателя на МО представя на директора писмен анализ на 

резултатите, положителни и отрицателни тенденции, с конкретни предложения и задачи 

за преодоляване на негативизмите. 

            Задължителни теми на заседанията: 

   - Анализ на входните и изходните нива на учениците по предмети – предложения за 

подобряване на УВР; 

   - Анализ на контролните и класните работи на учениците - предложения за подобряване 

на УВР; 

   - Анализ на резултатите от ВО и ДЗИ - – положителни тенденции, отрицателни 

тенденции, предложения за подобряване на УВР. 

   - Годишен анализ на учебно – възпитателната работа в отделните класове – 

положителни тенденции, отрицателни тенденции, предложения за подобряване на УВР. 



В края на учебната година председателя представя на директора книгата за протоколите от 

заседанията на МО. 

   Работата на МО е включена в контролната дейност на директора. 


