УЧИЛИЩЕН ПЛАН
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА
УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА
ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020)

Мярка

№ Дейности

Очаквани резултати

Срок на
изпълнение

Целева стойност

Отговорник

Публикуване
на
училищните инициативи в
изпълнение на училищния
план за насърчаване и
повишаване
на
грамотността в сайта на
училището.
Изпращане на информация
за проведените
мероприятия на
електроните медии.

Улеснен достъп до
информация за
инициативи,
координиране на
дейностите

През
учебната
2017/2018
година

Ученици от
училището,
родители ,
общественост.

Стефка
Йоргова

Осигуряване на
публичност

3

Отбелязване на Деня на
народните будители

Комисия по
реклама и
популяризира не дейността на
училището.
Художествен
съвет и класни
ръководители

4

Публикуване на
ученически творби в
училищните вестници

Учебната
2017/2018
година

Ученици,
родители,
общественост

Комисия по
реклама и
популяризиран
е дейността на
училището

5

Посещение на училищната

Възпитаване на
почит и уважение
към делото на
народните будители.
Запознаване на
училищната и
родителска общност
с литературно –
творческите
възможности на
учениците.
Използване на

До 1 ден от
обществеността
провеждане
на
инициатива та
31.10.2017 г. Ученици от
училището

Учебната

Ученици от

Учители по

Цел 1. Създаване на
благоприятна среда за
насърчаване на
четенето и
повишаване на
грамотността
Мярка 1. Привличане 1
на общественото
внимание към
значението на
грамотността и
популяризиране на
четенето.
2

библиотека.

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

6

Участие на училището в
Националния маратон на
четенето.

1.

Разработване на програми
по ИП/ЗИП БЕЛ в
прогимназиален и начален
етап

2.

Ефективни форми на
работа с учениците,

училищната
библиотека за
провеждане на
извънкласни
инициативи и
мероприятия.
Популяризиране на
четенето като
средство за
преодоляване на
дефицити в
грамотността.

2017/2018
година

училището

БЕЛ и класни
ръководители.

Октомври
2017 г.

Ученици от
училището

Учители по
БЕЛ и класни
ръководители

Овладяване на
основните езикови
правила на
българския
книжовен език от
учениците.
Формиране на
умения у учениците
за уместна употреба
на езикови средства
в различни
комуникативни
ситуации и на
умения за създаване,
четене и разбиране
на текстове.
Получаване на
обективна

Септември
2017

Учебната
2017/2018

Учители по
БЕЛ

Ученици

Учители по
БЕЛ

невладеещи български
език в достатъчна степен,
в часовете за консултации,
своевременно уведомяване
на родителите за тяхното
ниво на компетентност.

3.

Мярка 2
1
Оптимизиране на
стандартите за учебно
съдържание.

Диагностициране на
езиковото развитие и
четивната техника.

Провеждане на състезание
„Учениците пишат за
България“

2

Участие на учениците в
групи по Проект „Твоят
час“, направление БЕЛ.

3

Публикуване на
съобщения и други
поднормативни актове,
насочени към повишаване
на квалификацията на

информация
относно
възможностите на
учениците за работа
с различни видове
текст и когнитивни
равнища, оказване
на своевременна
помощ
Получаване на
обективна
информация за
степента на
усвояване на
езиковите норми.
Насоки за
преодоляване на
пропуските.
Подобряване на
функционалната
грамотност чрез
стимулиране на
индивидуалните
стратегии за учене
на учениците.
Създаване на
условия за поефективна работа на
учениците
Осигуряване на
навременна
информация за
предстоящи
квалификационни

година

Учебната
2017/2018

Ученици

Учители по
БЕЛ и учители
в начален етап

Седмицата
26.02.2018 –
2.03.2018

Ученици 5 – 7
клас

Учители по
БЕЛ

Учебната
2017/2018

Ученици

Ръководители
на дейности по
проекта

Учебната
2017/2018

Учители по БЕЛ

Комисия за
повишаване на
квалификацията

Цел 3.
Участие и
приобщаване на деца,
чийто майчин език не
е български.
Мярка 1
1
Преодоляване на
неравнопоставеността
при билингвите

2

педагогическите кадри в
областта на методите за
повишаване на
грамотността.

форми

Подпомагане на деца,
чийто майчин език не е
български, чрез
допълнително обучение
през ваканциите,
включването им в
различни прояви:,
изработване на табла за
езиковите норми в
часовете по БЕЛ,
съвместна работа
с напредналите ученици.
Популяризиране
дейността на училищната
библиотека сред
учениците

Повишаване на
комуникативноречевите
способности и
писмените умения
на учениците, чийто
майчин език не е
български.

Учебната
2017/2018

Ученици

Учители по
БЕЛ

Създаване на
условия за достъп до
книги.

Учебната
2017/2018

Ученици

Класни
ръководители,
учители по
БЕЛ

Настоящият план е отворен и подлежи на допълнения в хода на учебната година

