
НУМТИ „ДОБРИН ПЕТКОВ“ – ПЛОВДИВ 

ГРУПА „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ“ 

ПЛАН 

за учебната 2019/2020година 

 

I. Състав на методическото обединение: 
Ваньо Тишев, Лили Мирославова, Теодора Вълчева, Светла Данаилова, Юлия Петрова, 

Атанас Андонов, Надежда Янковска, Николай Господинов, Йордан Бончев, Диана 

Калъчева, Росинка Любомирова, Валентина Лозенова, Станислава Малчева, Тодор 

Димитров, Ивелина Червенкова; 

 

ІІ. Основни цели: 
1. Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност. Усъвършенстване 

и осъвременяване на организацията на учебния процес и на методиката на преподаване. 

2. Поставяне индивидуалността на детето в центъра на учебно-възпитателния процес чрез 

прилагане на комплексен подход при изграждане личността на ученика. 

3. Повишаване качеството на знанията и уменията на учениците за самостоятелно учене. 

Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата им 

приложимост. 

4. Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците чрез прилагане на 

съвременни форми и методи на обучение. 

5. Създаване и поддържане в процеса на обучение среда и дисциплина, които 

благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, 

конструктивно общуване и сътрудничество, както между учител и ученици, така и между 

самите ученици. 

 

ІІІ. Основни задачи: 
1. Осъществяване на качествен и ефективен учебно-образователен процес по 

общообразователните дисциплини, в съответствие с Държавните образователни 

изисквания. 

2. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически 

изисквания към учениците при подготовкото им за постигане на необходимите 

професионални компетенции и покриване на НВО, ДЗИ. 

3. Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна 

работа и избор на приоритети. Осъществяване на междупредметни връзки и 

взаимоотношения с цел реализиране на получените знания в практиката. 

5. Изграждане на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и 

уникалността на отделната личност, както и за формирането на позитивни социални и 

граждански умения и ценностни у учениците. 

6. Формиране на конструктивни нагласи у учениците по екологични, здравни, граждански, 

социални и интеркултурни проблеми на общността и нацията. 



ІІІ. Дейности и мероприятия: 
Училищна и организационна дейност 

1. Подготовка на седмокласниците и десетокласниците за външно оценяване, на 

зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ. Изготвяне и проверка на изпитни работи за 

учениците от СФО. Изработване на тестове и други форми на оценяване и упражнение, 

анализ на резултатите. Провеждане на консултации. 

Срок: периодичен през учебната 

2019/2020 г. 

Отговорници: учителите по 

съответните дисциплини 
 

2. Провеждане на пробни матури в 11 и 12 клас. 

 

 
3. Провеждане на пробно НВО в 7 клас. 

 
Срок: май, юни 2020 г. 

Отговорник: М. Проданова 

 

Срок: май, 2020 г. 

Отговорник: Ю. Петрова 
 

4. Провеждане на часове по БДП по график в класовете. 

Срок: периодичен през 

учебната 2019/2020 г. 

Отговорник: А. Андонов 

 

5. Включване в обществени дейности, подчинени на инициативата „Пловдив – културната 

столица на Европа“ 

Срок: септември - декември 2019г. 

Отговорници: учители по 

съответните предмети 

 

6. Включване в обществени дейности, във връзка с 75-годишния юбилей на НУМТИ 

„Добрин Петков“ 

Срок: периодичен през 

учебната 2019/2020 г. 

Отговорници: учители по 

съответните предмети 

 

7. Отбелязване на световния Ден против тормоза в училище, известен още като „Ден на 

розовата фланелка“, провеждащ се всяка последна сряда от месец февруари на годината. 

Срок: февруари 2020г. 

Отговорници: класни 

ръководители 

 

8. Отбелязване на световния Ден за безопасен интернет, провеждащ се всеки втори 

вторник на месец февруари и посветен на безопасността на децата в онлайн 

пространството (11клас). 

Срок: февруари, 2020г. 

Отговорник: В. Тишев 

9. Отбелязване Деня на толерантността чрез изготвяне на презентация или изработване на 

„Дърво на толерантността“ в класната стая на 11клас. 

Срок: ноември, 2019г. 

Отговорник: В. Тишев 



10. Организиране на постоянна изложба в компютърната зала с работи на ученици; 

Организиране и провеждане на конкурс за изработване на компютърен графичен 

документ (5-7 клас); Организиране и провеждане на конкурс за изработване на сложен 

текстов документ (9 клас). 

Срок: учебната 2019/2020 

Отговорник: Кр. Тенчева 
 

11. Вътрешноучилищен турнир по тенис на маса.  
Срок: целогодишен,2019/2020 

Отговорник: Т. Димитров 
 

12. Вътрешноучилещен турнир по баскетбол.  
Срок: есен-пролет, 2019/2020 

Отговорник: Т. Димитров 
 

13. Вътрешноучилищен турнир по волейбол.  
Срок: есен-пролет, 2019/2020 

Отговорник: Т. Димитров 
 

14. Традиционна среща по футбол и волейбол между абитуриенти и преподаватели, 

бивши ученици на училището. 

Срок: пролет 2019/2020 

Отговорник: Т. Димитров 

 
15. Провеждане на спортен празник - екскурзия с горен и среден курс. 

Срок: пролет 2019/2020 

Отговорник: Т. Димитров 
 

16. Извършване на вътрешноквалификационна дейност, провеждане на открити уроци, 

участия в курсове, обучения, семинари с цел повишаване на квалификацията на 

учителите. 

Срок: периодичен през учебната 

2019/2020 г. 

Отговорници: учителите по 

съответните дисциплини 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Юлия Петрова 

/отговорник на МО Общообразователни дисциплини/ 
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