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Планът е разработен в съответствие с  Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) година, приета от 
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на директора на училището. 

 

 

 

mailto:ou_hr.botev.dorkovo@abv.bg


 
 

Мярка № Дейности Очаквани резултати Срок за 

изпълнение 

Отговорник 

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 на план за насърчаване  и  

повишаване  на грамотността за периода 

2018/2019 година, като неразделна част 

от документацията на училището 

Разработени и ефективно приложени 

конкретни дейности в изпълнение на 

Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на 

грамотността за периода 2018/2019 

година 

Октомври 

2018 г. 
Директор, 

Алида Кейбашиева 

2. Публикуване на сайта на ОУ „Христо 

Ботев” на информация за осъществени 

училищни инициативи 

Популяризиране на инициативите за 

насърчаване и повишаване на 

грамотността 

Постоянен Методи  

Гарабитов 

3. Участие на училището в                       

Национален маратон на четенето 

Популяризиране на Международния ден 

на детската книга – 2 април и на 

Международния ден на книгата и 

авторското право – 23 април 

Април 

2019 г. 

Началните 

учители, 

Учителите по БЕЛ 

в прогимназиален 

етап 

4. Провеждане на състезание „Най – добър 

четец” 

Повишаване на интереса към четенето  2018–2019 г. Класните 

ръководители 

(І – ІV клас), 

учители в ЦДО 
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5. Организиране  на  публични четения - 

„Най-обичам     ...", 

„Любими приказни герои гостуват на най-

малките" 

Повишаване на мотивацията на 

учениците да четат художествена и 

научна литература 

2018–2019 г. Учителите в ЦДО 
 

6. Организиране и провеждане на 

Национална седмица на четенето  

Създаване  на условия  за провеждане 

на мероприятия, посветени на книгите 

за деца и юноши 

         22.10.2018 г. – 

         26.10.2018 г. 

 

Директор, 

Началните 

учители, 

учителите в ЦДО, 

учителите по БЕЛ 

в прогимназиален 

етап 

7. Създаване на кът на книгата в класната 

стая: „Класна библиотека” 

Повишаване мотивацията на учениците 

за четене 
2018 – 2019 г. Класни 

ръководители, 

учители в ЦДО 

8. Онлайн библиотека Осигуряване на подходяща среда за 

повишаване на уменията за четене от 

електронни носители  

 

2018 – 2019 г. Методи  

Гарабитов, 

учители по БЕЛ 

Мярка 2.  

 

Подпомагане на 

родителите за 

усъвършенстване на 

техните умения да 

увличат и да насърчават 

децата си към четене, 

към развитие на 

езикови умения 

1. Работа със семейството за разясняване 

на ползите от образованието на 

учениците от етническите малцинства 

Повишаване на информираността на 

родителите на ученици от различни 

етноси относно ползите от 

образованието на учениците от 

етническите малцинства  

2018-2019 г. Класните 

ръководители 

2. Инициатива „Отворени врати” в 

подкрепа на четенето с родители  

Привличане  

на родителите  

в процеса на формиране у  

учениците на интерес към четенето  

2018-2019 г. Началните 

учители, 

 учителите в ЦДО 

 

Мярка 3.  

Осигуряване на лесен 

достъп до книги и до 

други четива 

1. Обогатяване на училищната библиотека 

и на библиотечните кътове в класните 

стаи 

Осигуряване на повече възможности за 

четене на книги за удоволствие в 

училищата 

2018-2019 г. Директор, 

Класните 

ръководители  

2. Провеждане на дарителска кампания за 

обогатяване на училищната библиотека 

Обогатяване на училищния 

библиотечен фонд чрез стимулиране на 

дарителството 

2018-2019 г. Директор, 

Класните 

ръководители 

 
 



 
 

 
 
 

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка 1. 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

1. Организиране и провеждане на 

състезания по граматика 

„Кривописаници – правописаници” 

Оценяване равнището на грамотност 

по забавен, нестандартен и различен 

начин 

2018–2019 г. Началните учители 

и учителите по БЕЛ 

в прогимназиален 

етап 

2. Външно оценяване на четивната 

грамотност на учениците в VІ клас  

Описание на уменията на учениците за 

работа с различни типове текст 
м. Х. 2018 г. Директор 

 

Мярка 2. 

Повишаване на 

квалификацията на 

учителите за 

повишаване на 

равнището на 

грамотност 

1. Осигуряване на допълнителна 

квалификация на педагогическите 

специалисти за работа в мултикултурна 

образователна среда, включително за 

преподаване на български език на деца, 

за които той не е майчин 

Осъществяване на дейности, 

гарантиращи равния достъп до 

качествено образование за учениците 

от етническите малцинства 

2018–2019 г. Директор 

2. Осигуряване на допълнителни обучения 

на учителите по български език и 

литература за прилагане на 

интерактивни методи за работа с 

текстове 

Обучени учители от прогимназиален 

етап 
2018–2019 г. Директор 

 



 
 

 
 

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването 

Мярка 1. 
 

Преодоляване на 

социално-

икономическата 

неравнопоставеност 

1. Осигуряване на безплатен достъп до 

читалищната библиотека на социално 

слаби лица 

Създаване на условия за по-широк 

достъп до книги на социално слаби 

лица 

2018–2019 г. Директор, 

Председател на НЧ 

„Св. Св. Кирил и 

Методий – 1919” 

Мярка 2. 
 

Преодоляване на 

неравнопоставеността 

при билингвите 

1. Осигуряване на допълнителни условия 

за обучение по български език и по 

другите учебни предмети за деца 

билингви 

Провеждане на допълнително обучение      

и консултации за ученици, за които 

българския език не е майчин, вкл. роми 

2018–2019 г. Директор, 

учителите в 

начален и в 

прогимназиален 

етап 

Мярка 3. 
 

Преодоляване  на 

дигиталната пропаст 

1. Използване на иновативни методи и 

практики за интегриране на ИКТ в 

учебния процес в начален и 

прогимназиален етап 

Приложение в практиката на 

иновативните методи за интегриране 

на ИТ в учебния процес 

2018–2019 г. Учителите в 

начален и в 

прогимназиален 

етап 

2. Използване на електронни учебници и 

ресурси в учебния процес 

Увеличен брой на ползвателите на 

дигитални бази данни. 

2018–2019 г. Методи Гарабитов, 

учителите в 

начален и 

прогимназиален 

етап 
 

 
 

Координационен механизъм по отчитане на плана  

 1. Изготвяне и предоставяне в РУО-Пазарджик 

на отчет за изпълнението на училищния план 

за насърчаване и повишаване на грамотността 

и анализ на състоянието и напредъка 

 

 

 

 

Отчети за изпълнението и анализ на 

състоянието и напредъка в грамотността на 

училищно ниво 

2018–2019 г. Директор, 

председателит

е на МО 

 
 


