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УЧИЛИЩЕН ПЛАН
За изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
за учебната 2019/2020 година
Планът в изпълнение на Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността е разработен
и приет на ПC с Протокол № 3/21.10.2019г. и утвърден със Заповед №б3/05.11.2019г.

Индикатори

за
изпълнение
Cpoк за Размер и

Мярка

№

Дейности

Очаквани резултати

изпълне източници на
ние
финансиране
_

Текуща
стоЙНОСт

Целева
стоЙНОСт

Отговорник

_ ёл I. Създаване на благприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността
Мярка 1.
Популяризиране на
Привличане на
Международния ден на
Организиране
П.Георгиёва
общественото
детската книга -2
He ce изисква
на училищен
Април
4 бр.
Г.Лилова
внимание към
април,и на
допълнително 0
маратон на
2020r
инициативи В.Тодорова
значението на 1
Международния ден на
финансиране

четенето

грамотностга и
популяризиран
е на четенето

книгата и авторското
право -23 април

Провеждане и

популяризиран
е ua
2

инициатива
„Подарък за
училищната

Повишаване на
Април
интереса към четенето 2020г.

He ce изисква
допълнително
финансиране

0

1

0

А. Симеонова
3 р'
В.Петрова
инициативи
Ел.Банкова

П. Георгиева

библиотека"
Организиране
на публични
четения "Н~
обичам....",
„Любими
приказни

герои гостуват
на наймалките"

Повишаване на
Октомв
мотивацията на децата pu
He cc изисква
. допълнително
художествена
Март
финансиране

литература

2020г.
,

4

Създаване на условия
Организиране за провеждане на
He ce изисква
и провеждане празнични събития,
Ноемвр
допълнително
на Национална изложби,уъркшопове,
и 2019г,
финансиране
седмица на
концерти и спектакли,

четенето

0

2 бр.
В.Стефанова
инициативи П.Георгиева

0

Е. Бaнкoвa
26р.
инициативи В.Тодорова

150 лв.

1 кампания

30
разменени
книги
.

Кл.ръководите
2
инициативи ли

посветени на книгите
за деца и юноши

Мярка 2.
Подпомагане

на родителите
за
усъвършенства
не на техните
умения да
1
увличат и да
насърчават
децата Cu KbM
четене и към
развитие на
езикови
умения
Мярка 3.
Осигуряване
1
на лесеи
достьп до
книги и до

Популяризира
не на добри

практики при
придобиване
на умения за

Информиране за
постигнати добри

насърчаване

практики

2019 2020 г.

He ce изисква
допълнително

финансиране

на детето да
чете —„Аз чета
'
"

Кампания за
Обогатяване на
обогатяване на
библиотечните и
библиотеката в
училищните фондове
училище

20192020

1 5Олв.

П.Георгиева

други четива

2

Обогатяване
на
училищните
библиотеки,на
библиотеките

Осигуряване на повече
възможности за четене
на книги за
удоволствие B
училищата

П ез
учебнат
0
а
година

в класните
стаи и в стаите
за занимания

no интереси
Провеждане на

дарителска
4

Обогатяване на

училищния

кампания за
Maй
библиотечен фонд чрез
2020r.
обогатяване на
стимулиране на
библиотеките
дарителството
в училище
Цел 2. Повишаване на .авнищет о.,a

0

Дapeни
книги

Кл.ръководите
1 кампания

Организиране
Мярка 1.
Оценяване на
равніiщето на
грамотност

1

и провеждане
на състезания
no граматика
„Кривописани
ци —

ли
В. Heшeвa.

'
Оценяване равнището
на грамотност no
забавен,нестандартен
и различен начин

Anpun
2020г.

50лв.

50лв.

1 брой
състезание

Кл•ръководите
ли на 3 и 4

клас

правописаниц
и"
Усъвършенстване на
Мярка 2.
Оптнміiзгiране
на стандартите
за учебно
1
съдържание и
на учебните
програми

Пoeтaпнo
въвеждане и
прилагане на
ДОС и на
учебните
програми

държавните
образователни
изисквания за
учебното съдържание
и на учебните
програми no БEЛ в
началния етап на

основното образование

Ноемвр
0
и2019 г.

0

Yчитили,
преподаващи в
1, 2, 5 и 6 клас

Обучения на

Mяpкa 3.
Повишаване

на
квалификадия
1
та на
учителите за
повяшаване на
равнип~ето на

грамотио

Цё~` ~° .

: ~.пичаване на

учители no
български eзик
и литература
за прилагане

на

2019—

интерактивни Обучени учители от
От бюджета на 50
2020год
методи
прогимназиалния етап
училищата
ина
за работа с
текстове или
no други теми,

Учител no
БЕЛ

свързани с
международни
изследвания
~

т

ітс■пlsni Тлнi:Р1:c~r~"

Осигуряване
максимално дъстьпно
на представеното B
Mяpкa 3.
Пpeoдoлявaнe
1
на дигиталната
пропаст

Електронен
формат на
„Речник на
българския
език"

„Речнин на българския
език" пълио
постоян
лексикао
ли богатство
0
ен
на българския езин,
като no тoзи начин
способства за
повишаване на

грамотностга

50

70

Учител no
БEЛ и начални
учители

2

Поддържане и
разширяване
на Фейсбук и
Туитър
кампанията
„Пишете
правилно!
Иаписаното
остава.".
Приобщаване
на по-широк
кръг учащи се
и на техните
родители към
каузата за
опазването на
българския
език и
повишаване на
грамотността.

Въвеждане на нови
рубрики. Разработване 20192020 г.
на занимателни
образователни игри.

1 рубрика,
две
образовател
ни игри

0

.

lрубрика,
две
Учител no ИT
образовател H БEЛ
ни игри

