УЧИЛИЩЕН ПЛАН
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020)

Приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № РД-04-01/19. 09.2019 г.
и утвърден със заповед № РД-08-12 от 20.09.2019г.

Мярка

№ Дейности

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

Очаквани
резултати

Срок на
изпълнение

Целева стойност

Отговорник

Привличане
на
родителската общност като
спонсор за обогатяване на
училищната библиотека

Обогатяване на
училищния
библиотечен
фонд в полза на
ученическата
общност

Октомвридекември
2019 г.

Родители и
ученици

Класни
ръководители в
НЕ и ПЕ

2

Публикуване на
училищните инициативи в
сайта на
училището.Изпращане на
информация за
проведените мероприятия
на електроните медии.

Улеснен достъп
до информация
за инициативи,
координиране на
дейностите
Осигуряване на
публичност

Ученици от
училището,
родители ,
общественост.

Комисия по
реклама и
популяризира не дейността на
училището.

3

Участие в Националната
седмица на четенето
Ден на Йовковлитературно четене в
училищната библиотека
Отбелязване на Деня на
народните будители

Реализиране на
инициативи на
МОН

До един ден
от
провеждане
на
инициатива та през
учебната
2019/2020 г.
15.10.2019 г.

Ученици от
училището

Учители по
БЕЛ

31.10.2019 г.

Ученици от
училището

Художествен
съвет и класни
ръководители

4

Възпитаване на
почит и
уважение към
делото на

народните
будители.

6

Литературен конкурс“
Обичам морето“
Публикуване на
ученически творби в
училищните вестници

7

Посещения в училищната
библиотека.

8

Национален маратон на
четенето - Литературен
конкурс „ Любима книга“

1.

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

5

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

Запознаване на
училищната и
родителска
общност с
литературно –
творческите
възможности на
учениците.
Използване на
училищната
библиотека за
провеждане на
извънкласни
инициативи и
мероприятия.
Популяризиране
на четенето

31.10. 2019
г.
Учебната
2019/2020 г.

Ученици от
училището
Ученици,
родители,
общественост

Учители по
БЕЛ
Комисия по
реклама и
популяризиран
е дейността на
училището

Учебната
2019/2020 г.

Ученици от
училището

Учители в НЕ и
ПЕ

Април 2020
г.

Ученици от
училището

Учители в НЕ и
ПЕ

Овладяване на
Септември
основните
2019
езикови правила
на българския
книжовен език
от учениците.
Формиране на
умения у
учениците за
уместна
употреба на
езикови средства

Учители по
БЕЛ и учители
в НЕ

2.

3.

4

в различни
комуникативни
ситуации и на
умения за
създаване,
четене и
разбиране на
текстове.
Ефективни форми на
Получаване на
работа с учениците,
обективна
невладеещи български
информация
език в достатъчна степен
относно
,в часовете за
възможностите
консултации,
на учениците за
своевременно уведомяване работа с
на родителите за тяхното
различни видове
ниво на компетентност.
текст за
преодоляване на
езиковите
трудности при
овладяване на
БЕ
Диагностициране на
Получаване на
езиковото развитие и
обективна
четивната техника.
информация за
степента на
усвояване на
езиковите
норми.
Насоки за
преодоляване на
пропуските.
Подкрепа при
Описание на
провеждането на НВО по
уменията на
БЕЛ в 4-7 клас
учениците за
работа с
различните
типове текст,

Учебната
2019/2020 г.

Ученици

Учители по
БЕЛ и учители
НЕ

Учебната
2019 /2020 г.

Ученици

Учители по
БЕЛ и учители
в НЕ

Май 2020 г.

Ученици 4-7
клас

Учители по
БЕЛ
учители НЕ - 4
клас

5
Мярка 2
1
Оптимизиране на
стандартите за учебно
съдържание.

Мярка 3
Повишаване на
квалификацията на
учителите за
повишаване
равнището на
грамотност
Цел 3 Увеличаване
на участието и
приобщаването
Мярка 1
Работа с дигитални
устройства и
преодоляване на
дигиталната пропаст

Празник на буквите
Участие в областни и
национални конкурси и
състезания

2

Годишнина от рождението
на патрона на училищетоСтоян Михайловскилитературна викторина

1

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

1

Използване на ИКТ в
учебния процес за
подпомагане на
учениците, срещащи
затруднения при
усвояване на БЕ

според
поставената
задача
Демонстрация
на постиженията
по БЕЛ
Популяризиране
на училищните
постижения в
областта на
грамотността
Създаване на
условия за поефективна
работа на
учениците
Осигуряване на
навременна
информация за
предстоящи
квалификационни форми

Повишаване на
комуникативноречевите
способности и
писмените
умения на
учениците,
подобряване на
четивната
техника

Март-април

Ученици 1 клас

Учители 1 клас

по график на Ученици 1 – 7
МОН
клас

Учители по
БЕЛ и учители
НЕ

Месец
януари 2020
г.

Ученици

Учители по
БЕЛ и учители
НЕ

Учебната
2019/2020 г

Учители

Комисия по
квалификация

Учебната
2019/2020 г.

Ученици 1-7
клас

Учители по
БЕЛ, учители в
НЕ

2

Мотивиране на учениците
да използват дигиталните
библиотеки

Създаване на
условия за
достъп до
електронни
книги книги.

Учебната
2019 /2020 г.

Ученици 1-7
клас

Класни
ръководители,
учители по
БЕЛ

Настоящият план е изготвен в съответствие с Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за
насърчаване и повишаване на грамотността през периода- 2019- 2020 г. и е отворен и подлежи на допълнения в хода на
учебната година

