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Мярка № Дейности Очаквани резултати 

Срок за 

изпълнени

е 

Размер и 

източници на 

финансиране 

Участници, 

целева 

група 

Отговор 

ник 

 

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността 
Мярка 1. 

Привличане 

на обществе 

ното 

внимание 

към 

значение 

то на 

грамотност 

та и 

популяризи-

ране на 

четенето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработване и утвърждаване 

на училищен план за 

насърчаване и повишаване на 

грамотността като неразделна 

част от документацията на 

училището. 

Определяне на дейности в изпълнение на 

Националната стратегия за насърчаване 

и повишаване на грамотността / 2014-

2020 г./ 

целогодишно 

 
не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Роза 

Козарева 

2. Планиране на дейности за 

насърчаване и повишаване на 

грамотността за седмицата на 

четенето- /23-27 / октомври. 

Определяне на конкретни дейности за 

повишаване на грамотността въз основа 

училищен план за насърчаване на 

грамотността. 

1. Проучване на броя на учениците, 

нуждаещи се от допълнително 

ограмотяване- четене, писане; 

2. Провеждане на ,,Работилница за 

творческо писане“ – ученици творци 

представят свои есета и стихове, 

посветени на примерни теми: 

Доза ,,щастие“ по пътя, който води за 

никъде‘ 

,,Моето училище“ 

,,Красотата на моя роден край“ 

,,Есен в планината“ 

,,Професията на моя живот“ 

 не се изисква 

допълнително 

финансиране 

 

 

 

 

Роза 

Козарева 

септември/ 

октомври 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ноември 

2021 г. 

Ученици от 

всички 

класове  

Роза 

Козарева 
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3. 1. Посещение на училищната 

библиотека от учениците, с 

цел запознаване с 

библиотечния фонд на 

училището. 

2. Посещение на градската 

библиотека ,,Ангел Балев“, с 

цел умения за ползване на 

книжовното наследство 

3. Посещение на 

посетителския център в 

Банско, с цел прожекция на 

филми по изучвани 

произведения, с цел запалване 

на интерес за четене. 

1. Насърчаване на четенето на 

допълнителна извънучилищна 

литература. 

2. Мотивиране на учениците за четене  

чрез примерни популярни четива, 

съответстващи на естеството на 

преподавания материал.( биология, 

химия, история, география и др.) 

3. Насърчаване на ползване на нагледни 

средства- речници, енциклопедии и 

умения за боравене с тях. 

 

декември 

2021 г. 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

отговорник 

библиотека 

 

класните 

ръководители 

 

всички 

учители 

 

всички 

ученици 

родители- 

партньори 

Роза 

Козарева 

4. Изготвяне на табло  

,,Млад талант“ 

(художник, писател, спортист, 

кулинар ) 

1 .Насърчаване на младите таланти да 

популяризират свои произведения. 

2. Раздаване на грамоти материални 

награди за участниците. 

януари 

2022 г.-  
награди за 

победителите 

Всички 

ученици 

Роза 

Козарева 

5. Организиране на литературен 

конкурс за : 

- Най-добър четец 

- Най-добър разказвач 

- Състезание по 

краснопис и правопис 

1. Мотивация за изразително четене и 

увлекателно разказване. 

2. Писане според нормите на книжовния 

език 

3. Препис на част от произведение на 

Алеко Константинов 

февруари 

2022 г. 
награди за 

победителите 

Всички 

ученици 

 

Всички 

учители 

Роза 

Козарева 

Мярка 2. 

Подпомага 

не на 

родителите 

за 

усъвършен 

стване на 

техните 

умения да 

увличат и 

1. Организиране на тематични 

родителски срещи с 

родителите на деца и ученици 

от етническите малцинства за 

значимостта на 

функционалната грамотност. 

Организационна инициатива 

на Родителския клуб в 

училището. 

1. Създаване на ,,Родителски клуб“ 

2 .Привличане на родителите в процеса 

на формиране у децата/учениците на 

интерес към четенето 

3. Повишаване на информираността на 

родителите на ученици от различни 

етноси относно ролята на 

функционалната грамотност и 

възможностите за постигането и.. 

 

март 

2022 г. 
в рамките на 

училищния 

бюджет 

Класните 

ръководители

родители от 

Родителския 

клуб в 

училището 

Директор 

Класни 

ръководи

тели 
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да 

насърчават 

децата си 

към четене 

и към 

развитие 

на езикови 

умения 

2. Организиране на 

информационни срещи с 

родители за подкрепа на деца 

и ученици, които имат 

проблеми в овладяването на 

българския език.  

Организационна инициатива 

на Родителския клуб в 

училището. 

Осигуряване на информация на 

родителите на децата, 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 български език 

март 

2022 г. 
Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Класните 

ръководители 

родители от 

Родителския 

клуб в 

училището 

Роза  

Козарева 

Мярка 3. 

Осигурява

не на лесен 

достъп до  

Организиране на срещи с 

автори за представяне на 

книги и други.  

 

 

Популяризиране на достъпа до книги и 

други четива 

април 

2022 г. 
В рамките на 

училищния 

бюджет 

  

 

книги и до 

други 

четива 

1. Провеждане на дарителски 

кампании за обогатяване на 

кабинетите с подходяща 

литература по предмета: 

- История- исторически 

четива, енциклопедии 

- География- карти, издаване 

на табла свързани с 

изучаваните страни. 

- Готварски книги 

1. Привличане на учениците към навици 

за дарителство. 

2. Разпределяне на дарителски помагала, 

според интересите на учениците. 

 

 

декември 

2022 г. 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Всички 

учители 

Директор 

Гл. 

счетовод

ител 

 

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка 1. 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

1. Проследяване, оценка и анализ 

на постигнатите от учениците 

равнища на грамотност,  чрез 

допълнителни занимания, 

развиващи техните пропуски в 

областта на грамотността. 

Изготвяне „ Дърво на книгата“ с цитати 

от изучавани произведения 

Изготвяне ,,Дърво на важни исторически 

събирия‘ 

Изготвяне ,,Дърво на географски 

открития“. 

Изготвяне ,,Дърво на рецептите на баба‘ 

януари 

2022 г. 
Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

всички 

ученици 

Роза 

Козарева 

Славка 

Сланчева 

Магдале

на 

Радулова 

2. Изготвяне на портфолио на 

ученици те от всички класове 

във връзка с равнището на 

Индивидуална подкрепа на учениците, 

които имат трудности при четене да се 

осигури във времето за консултация на 

ноември 

2021 г. 
Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

директор  

Роза 

Козарева 
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грамотност 

 

всеки един учител. 

Мярка 3. 

Повишаване 

на квалифи 

кацията на 

учителите за 

повишаване 

на равнище 

то на 

грамотност 

1. 1. Участие на учители от 

училището в организирани 

обучения, свързани с 

повишаване грамотността на 

учениците. 

2. Организиране на 

вътрешноучилищно обучение 

от специалист ( учител по 

БЕЛ). 

3. Обучение по писане на 

уърдов документ. 

 

 

 

1.Реализирани квалификационни форми 

за учители, обогатяване педагогическата 

практика. 

2. Провеждане на вътрешно обучение за 

грамотност на учителите по български 

език, съгласно книжовната норма  

3. Организиране на обучение по писане 

на уърдов документ. 

април 

2022 г. 
не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

 

директор

а 

Роза 

Козарева 

Ерфе 

Туталъ 

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването 

Мярка 1. 

Преодоля 

ване на 

социално-

икономиче

ската 

неравнопос

тавеност 

1. Организиране на занимания по 

четене и по български език в 

рамките на обучението по 

всички предмети. 

Създаване на условия за целенасочена 

педагогическа подкрепа на ученици, 

които не умеят да четат и пишат. 

целогодишно. не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

включване 

на 

проблемни 

ученици 

 

директор 

Всички 

учители 

Мярка 2. 

Преодоля 

ване на 

неравнопос

тавеността 

при 

билингвите 

1. Осигуряване на допълнително 

обучение по български език и 

по други учебни предмети за 

учениците, за които 

българският език не е майчин 

език 

 

 

Провеждане на допълнително обучение 

и консултации на ученици, за които 

българският език не е майчин език  

Повишаване на информираността на 

родителите на деца-билингви 

целогодишно Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители 

 

директор 

Роза 

Козарева 

Мярка 3. 

Преодоля 

ване на 

разликата 

1. Организиране и провеждане на 

работни срещи в трите МО на 

тема: „Иновативни методи, 

базирани на ИТ решения в 

Приложение на ИКТ за създаване и 

приложение на интерактивно учебно 

съдържание в обучението на учениците в 

прогимназиален етап на обучение. 

Май 

2022 г.. 
не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители 

 

Директор 

Ерфе 

Туталъ 
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в дигитал 

ните 

умения  

учебния процес на 

прогимназиален етап“-

практикум 

Мярка 4 

Отчитане 

на 

дейността  

1 Изготвяне  на отчет за 

изпълнението на училищния 

план планове за насърчаване и 

повишаване на грамотността и 

анализ на състоянието и 

напредъка 

Отчети на изпълнението и анализ на 

състоянието и напредъка в грамотността 

на училищно или общинско ниво 

януари 2022 

г. 
Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

 

всички 

учители 

 

директор 

Роза 

Козарева  

 

Изготвил:  

Роза Козарева 


