ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
п. к. 4641, ул. Христо Ботев № 1, тел.: 03543/2232, e-mail: school@ou-hr-botev-dorkovo.com

Доклад
за дейността на МО на началните учители в Основно училище ”Христо Ботев”
с. Дорково
през I срок на учебната 2021/2022 година

Дейността на МО на началните учители в ОУ ”Христо Ботев” започна още с
подготовката за официалното откриване на учебната 2020/2021 г. на 15.09.2020 г.,
отговорници за тържеството бяха членовете на МО – Цанко Дангов, Елена Йочева и
Екатерина Бояджиева.
На свое заседание МО прие План за работата си през учебната 2021/2022 г., който бе
утвърден от директора на ОУ „Христо Ботев”.
Изпълнението на дейностите , заложени в Плана за настоящата учебна година се
следи от всички начални учители и учителите в ЦОУД, защото всеки знае своите
задачи. Всички много добре знаят целите, които стоят пред тях за постигане отлични
резултати от труда им.
Началните учители непрекъснато се стремят да преодоляват неграмотността и да
повишават качеството на знанията и уменията на учениците си. Поставят
индивидуалността на детето в центъра на учебно-възпитателния процес. Постоянно се
самоусъвършенстват и същевременно усъвършенстват организацията на учебния
процес и методиката на преподаване. Използват ефективни методи на преподаване за
овладяване на знанията и тяхното прилагане.
За съжаление и тази учебна година са сведени до минимум масовите мероприятия,
поради нестихващата епидемична обстановка заради COVID-19. Всички мероприятия
са проведени на училищно ниво, без гости и публика.
Дейности на МО на началните учители през I срок на учебната 2021/2022 година:
➢ Изготвяне на тематичните разпределения, попълване на първоначалната
информация в електронните дневници на класовете и групите в ЦОУД;
➢ Провеждане на начални инструктажи по БДП и Техника на безопасност,
хигиена и охрана на труда и противопожарна и аварийна безопасност;
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➢ Изготвяне в срок на седмичното разписание и график на самостоятелните
работи през I срок;
➢ Запознаване на учениците с Правилника за вътрешния ред в ОУ „Христо
Ботев”;
➢ Своевременно провеждане на тестове за входно ниво на учениците II - IV
клас;
➢ Участие на учители в дистанционните годишните съвещания с експерти от
РУО –Пазарджик;
➢ Изготвяне и провеждане на тестове за училищна готовност на учениците от I
клас;
➢ Непрекъснат обмен на идеи и методи на работа между началните учители и
учителите в ЦОУД за разнообразяване на учебната дейност;
➢ Приобщаване на родителите към работата в училище и в частност на
класните ръководители;
➢ Ежеседмично провеждане на консултации и индивидуална работа както с
изоставащите, така и с напредналите ученици;
➢ В класовете от начален етап са проведени няколко родителски срещи, а
почти ежедневно се провеждат консултации с родители;
➢ През месец октомври на настоящата учебна година започнаха дейности в
клубовете за занимания по интереси, под ръководството на началните учители
Елена Гивечева и Велислава Котулова;
➢ В края на месец октомври се проведоха вътрешноучилищни мероприятия, заложени
в спортния календар за 2021/2022 г. Учениците от начален етап, под ръководството
на г-н Узунов показаха много добри умения, спортен дух и желание за победа;

➢ Информационни табла в чест на 1 ноември – Денят на народните будители;
➢ През м. ноември 2021 г. в класовете от начален етап бе проведена анонимна

анкета във връзка с училищния тормоз. Резултатите от нея бяха обобщени от
класните ръководители и предоставени на директора на ОУ „Христо Ботев”;
➢ Участие на учениците от начален етап в учебните евакуации при сигнал
„Земетресение” и „Пожар”;
➢ Изложба и беседа по класове, посветена на 21 ноември –Ден на
християнското семейство;
➢ На 15.11.2021 г. учениците в ОУ „Христо Ботев“, както и всички ученици в
РБългария, отново преминаха на обучение от разстояние в електронна среда
поради незатихващата епидемия от COVID-19;
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➢ Присъствените учебни занимания на ротационен принцип за учениците от
начален етап бяха възстановени на 22.11.2021 г.;
➢ На 05.12.2021 г. се проведе общинският кръг на националното състезание по
компютърно моделиране. За областния кръг на същото се класираха
четвъртокласниците Костадин Харизанов, Таня Шошева и Илайза Рамадан;
➢ На 23.12.2021 г. учениците от начален етап, подкрепени от своите родители и
учители, се включиха в Благотворителен коледен базар под мотото
„Коледно вълшебство“ , средствата от който бяха преведени по сметката на
двете братчета Даниел и Иван Иманови, чиито родители загубиха живота си
в битката с COVID-19;
➢ Провеждане по график на самостоятелните работи за I срок по всички учебни
предмети от ООП ;
➢ Периодично разглеждане на публикации в различни образователни сайтове
и приложение на материали и идеи от същите;
➢ На 15.01.2022 г. се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика,
в който участваха и ученици от IVа клас, но за съжаление няма класирани за
областния кръг;
➢ На 21.01.2022 г. се проведе общинският кръг на състезанието „Ключът на
музиката“, отново с участието на четвъртокласници;
➢ На 22.01.2022 г. се проведе общинският кръг на олимпиадата за IV клас

„Знам и мога”, но за съжаление няма класирани за областния кръг;
➢ Своевременно провеждане на атестация по БДП в начален етап, отчитане на
резултатите и представянето им в докладите за приключване на първия срок;
➢ Изготвяне в срок на седмичното разписание и графика за самостоятелните
работи през II срок;
➢

Периодични изложби на творби и проекти, изработени в часовете по
Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Английски език,
Човекът и обществото и Човекът и природата;

Председател на МО:.................................
/ Елена Йочева/
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