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               Утвърждавам: /п/ 
               Директор: Д. Петров 
 
 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН 
 
 

ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ   
И  В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА  

НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА  
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2018 – 2019  ГОДИНА 

 
 

Приет на заседание на ПС /Протокол  № 1 от 27.09.2018 год./ 
 

Утвърден със Заповед №  РД-10-78 от 09.10.2018 год. 
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Мярка  №  Дейности  Очаквани резултати Срок за 
изпълнение 

Размер и 
източници на 
финансиране 

Текуща 
стойност 

Целева 
стойност 

Отговорници  

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността  
Мярка 1 – Привличане 
на общественото 
внимание към 
значението на 
грамотността и 
популяризиране на 
четенето 

1.  Разработване и 
утвърждаване на 
училищен план за 
насърчаване и 
повишаване на 
грамотността  

Определяне и 
постигане на 
реалистични цели за 
подобряване на 
грамотността 

30.09. 
ежегодно 

Не се изисква 
допълнително 
финансиране 

н/п н/п Директор  

 2.  Участие на 
училището в 
Националния 
маратон на четенето 

Популяризиране на 
Международния ден 
на детската книга – 
2 април и 
Международния ден 
на книгата и 
авторското право – 
23 април 

Октомври 
2018 
Април 2019 

В рамките на 
бюджета на 
училището 

н/п н/п Учител БЕЛ и 
учители в ЦДО 

 3.  Организиране на 
публични четения – 
„Най – обичам”, 
„Любими приказни 
герои гостуват на 
най-малките” 

Повишаване на 
мотивацията на 
децата и учениците 
да четат 
художествена и 
научна литература 

2018 – 2019 В рамките на 
бюджета на 
училището 

н/п н/п Начални 
учители  

Мярка 2. Подпомагане 
на родителите за 

1. Инициативи в 
подкрепа на 

Привличане на 
родителите в 

2018-2019 В рамките на 
бюджета на 

н/п н/п Директор , 
образователен 
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усъвършенстване на 
техните умения да 
увличат и насърчават 
децата си към четене и 
към развитие на 
езикови умения  

заниманията за 
четене с родителите 
– „Отворени врати” 

процеса на 
формиранеу 
ученицина  на 
интерес към 
четенето 

училището медиатор и 
членове на УН 

 2.  Организиране на 
информационни 
срещи с родители за 
подкрепа на 
ученици, които имат 
проблеми в 
овладяването на 
българския език 

Осигуряване на 
информация на 
родителите на 
учениците, за които 
българският език не 
е майчин език 
(децата – билингви) 
или е чужд език 
(децата-мигранти, 
бежанци), относно 
допълнителни 
възможности за 
преодоляване на 
езиковите 
трудности при 
овладяване на 
българския език 

2018-2019 В рамките на 
бюджета на 
училището 

н/п н/п Директор , 
образователен 
медиатор и 
членове на УН 

 3.  Реализиране на 
училищни 
инициативи за 
създаване на култура 
на четене за 
удоволствие в  
семейството  

Формиране на 
култура за четене на 
разнообразни книги 
за удоволствие 

2018-2019 В рамките на 
бюджета на 
училището 

н/п н/п Директор , 
образователен 
медиатор и 
членове на УН 

Мярка 3. Осигуряване 
на лесен достъп до 

1.  Обогатяване на 
училищната 

Осигуряване на 
повече 

2018-2019 В рамките на 
бюджета на 

н/п н/п Ст. Вичева  и  
учители в ЦДО 
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книги и до други четива  библиотека, за 
създаване на 
библиотеки в 
класните стаи, в 
стаите за занимания 
по интереси. 

възможности за 
четене на книги за 
удоволствие в 
училище  

училището 

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност 
Мярка 1. Оценяване на 
равнището на 
грамотност 

1.  Изготвяне на 
портфолио на 
учениците от 
прогимназиалните 
класове във връзка с 
равнището на 
грамотност 

Чрез индивидуална 
подкрепа на 
учениците, които 
имат трудности при 
четене, се осигурява 
превенция на 
проблема за 
трайното им 
изоставане по 
всички учебни 
предмети 

2018-2019 В рамките на 
бюджетите на 
училището 

  Учител по БЕЛ 

Мярка 3. Повишаване 
на квалификацията на 
учителите за 
повишаване на 
равнището на 
грамотност  

1.  Споделяне на добри  
от учители, 
присъствали на 
обучения за 
работещи в 
условията на ниска 
грамотност към 
придобиване на 
базова грамотност на 
учениците  

Обогатяване на 
педагогическата 
практика и 
повишаване на 
компетентността на  
учителите за 
постигане на базова 
грамотност на 
учениците  

2018-2019 В рамките на 
бюджета на 
училището 

  Председатели 
на МО 

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването  
Мярка 1. Преодоляване 
на социално-
икономическата 

1. Организиране на 
занимания по четене 
и по българсик език 

Създаване на 
условия за 
целенасочена 

2018 - 2019 Не се изисква 
допълнително 
финансиране  

  Учители в ЦДО 
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неравнопоставеност в рамките на 
целодневната 
организация на 
учебния процес за 
учениците от І до VІІ  
клас 

педагогическа 
подкрепа на 
ученици, които 
срещат затруднения 
при четене 

Мярка 2. Преодоляване 
на 
неравнопоставеността 
при билингвите 

1. Провеждане на 
информационни 
кампании сред 
родители и 
обществеността за 
разясняване на 
взаимните ползи от 
образователната 
интеграция на децата 
от етническите 
малцинства 

Повишаване на 
информираността 
на родителите на 
децата - билингви 

Октомври – 
декември 
2018  
 

В рамките на 
бюджета на 
училището 

  Учители 

Мярка 3. Преодоляване 
на дигиталната пропаст  

1.  Иновативни методи 
и практики за 
интегриране на ИКТ 
в учебния процес в 
основната 
образователна степен  

Приложение в 
практиката на 
началните учители 
на иновативни 
методи за 
интегриране на ИТ 
в учебния процес, 
формиране на 
самостоятелност и 
интегриран подход 
към ученето 

Декември 
2018                                                                                                                              

Не е 
необходимо 
допълнително 
финансиране  

                                                                                                                              Председатели 
на МО 

Координационен механизъм по отчитане на плана 
  Изготвяне и 

представяне пред ПС  
на отчет за 

 Отчет на 
изпълнението и 
анализ на 

Февруари 
2019 г.   
Юни  2019 г. 

Не е 
необходимо 
допълнително 

  Учител по БЕЛ 
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изпълнение на 
училищния план за 
насърчаване и 
повишаване на 
грамотността и 
анализ на 
състоянието и 
напредъка 

състоянието и 
напредъка  в 
грамотността на 
училищно ниво  

финансиране  

 


