Проект
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
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УЧИЛИЩЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ
НА ГРАМОТНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 ГОДИНА

Планът е разработен в съответствие с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) година, приета от
Министерски съвет с Протоколно решение № 445/22.10.2014 г. и на основание т. 9.2. от посочената Стратегия.

Настоящият училищен план е приет
на заседание на ПС / Протокол №………………. /
и е утвърден със Заповед №........................
на директора на училището.

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2019-2020 година
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.

Популяризиране на
училищния план за
насърчаване и повишаване
на грамотността чрез
публикуването му на сайта
на ОУ ,,Христо Ботев“.

Популяризиране на
Октомври 2019 г.
инициативите за насърчаване
и повишаване на
грамотността

Методи Гарабитов

2.

Участие на ученици от ОУ
„Христо Ботев“ в
Националния маратон на
четенето

Популяризиране на
Международния ден на
детската книга – 2 април и на
Международния ден на
книгата и авторското право –
23 април

Април 2020 г.

Началните учители,
учителите по БЕЛ в
прогимназиален
етап

3.

Участие на учители и
ученици от ОУ „Христо
Ботев“ в провеждане и
популяризиране на
инициативата "Подарък за
библиотеката на класа"

Повишаване на мотивацията
на учениците за четене

2019 - 2020 г.

Класните
ръководители,
учители в ЦОУД

2

Мярка

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Повишаване на мотивацията
на учениците да четат
художествена и научна
литература

2019 - 2020 г.

Класните
ръководители,
Учителите в ЦОУД

5.

Организиране на участието и Насърчаване на интереса към
популяризиране на
книгата. Създаване на
инициатива „Да подарим
библиотечен кът в класните
книга, да създадем
стаи
библиотечен кът“

2019 - 2020 г.

Класните
ръководители,
Учителите в ЦОУД

6.

Организиране и провеждане
на Национална седмица на
четенето

22.10.2019 –
26.10.2020 г.

№

Дейности

4.

Организиране на четения по
класове на тема: "В чудния
свят на книгата"

Създаване на условия за
провеждане на мероприятия,
посветени на книгите за деца
и юноши

Отговорник

Директор,
Началните учители,
Учителите по БЕЛ в
прогимназиален
етап,
Учителите в ЦОУД

3

Мярка

№

Дейности

7.

Провеждане на занимания
извън класната стая (на
открито, в библиотеки,
музеи, читалища)

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Повишаване на мотивацията
на децата и учениците да
четат художествена и научна
литература

2019 – 2020 г.

Отговорник
Началните учители,
Учителите по БЕЛ в
прогимназиален
етап,
Учителите в ЦОУД

Мярка 2.
Подпомагане на
родителите за
усъвършенстване на

8.

Създаване на кът на книгата
в класната стая: „Класна
библиотека“

Повишаване мотивацията на
учениците за четене

2019 - 2020

9.

Онлайн библиотека

Осигуряване на подходяща
среда за повишаване на
уменията за четене от
електронни носители

2019 – 2020 г.

Стимулиране на родителския
интерес и повишаване
мотивацията за четене

2019 -2020 г.

1.

Организиране на
инициативи по класове за
включване на родители на
ученици в съвместно четене

Класни
ръководители,
Учители в ЦОУД

Методи Гарабитов,
Учители по БЕЛ

Класните
ръководители

4

Мярка
техните умения да
увличат и да
насърчават децата си
към четене и към
развитие на езикови
умения

№

Дейности

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Отговорник

под заглавие: "Мама, татко,
аз и книгата"
2.

Училищни инициативи за
организиране на "отворени
врати" за родители в
часовете по литература

Привличане на родителите в
процеса на учене и за
повишаване на
функционалната грамотност
на техните деца

2019 – 2020 г.

Началните учители

3.

Информация за родителите
на деца, за които
българският език не е
майчин /деца- билингви/

Повишаване на
информираността на
родителите на учениците,
чийто майчин език не е
българският

2019 – 2020 г.

Класните
ръководители

4.

Популяризиране на
Стимулиране на родителския
училищни модели на добри
интерес към очакваните
практики за съвместна
резултати от обучението
дейност с родители и местна
общност в подкрепа на
грамотността

2019 – 2020 г.

Учители по БЕЛ,
начални учители

5

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Отговорник

Организиране на кът с книги
в класните стаи за занимания
по интереси

Осигуряване на повече
възможности за четене на
книги в училищата

2019 – 2020 г.

Директор,

Организиране на срещи с
автори за представяне на
книги.

Популяризиране на достъпа
до книги и други четива

Провеждане на дарителски
кампании за обогатяване на
училищната библиотека, за
създаване на библиотеки в
класните стаи, в стаите за
занимания по интереси.

Обогатяване на училищния
библиотечен фонд чрез
стимулиране на
дарителството

Осигуряване на дигитални
материали за четене в
училищната библиотека

Осигуряване на повече
възможности за четене на
книги

Мярка

№

Дейности

Мярка 3.
Осигуряване на лесен
достъп до книги и
други четива

1.

2.

3.

4.

Класните
ръководители

2019 – 2020 г.

Библиотекар

2019 – 2020 г.

Директор,
Класните
ръководители

2019 – 2020 г.

Библиотекар
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Мярка

№

Дейности

5.

Обогатяване на училищната
библиотека и на
библиотечните кътове в
класните стаи

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Отговорник

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

2019 – 2020 г.

Директор,
Класните
ръководители

Цел №2 Повишаване на равнището на грамотност

Мярка 1. Оценяване
на равнището на
грамотност

1.

Организиране на училищно
състезание за бързо и
грамотно писане

Оценяване на равнището на
грамотност

2019 – 2020 г.

Началните учители
и учителите по БЕЛ
в прогимназиален
етап

2.

Външно оценяване на
четивната грамотност на
учениците

Описание на уменията на
учениците за работа с
различни типове текст

2019 – 2020 г.

Директор

3.

Диагностициране на
езиковото равнище на децата
в края на първи клас

Май 2020 г.

7

Мярка

Мярка 2. Повишаване
на квалификацията
на учителите за
повишаване на
равнището на
грамотност

№

Дейности

4.

Участие в областни и
национални конкурси и
състезания

5.

Празник на буквите

1.

Подпомагане участието в
обучение за повишаване
компетентността на
учителите за постигане на
базова грамотност на
учениците.

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Отговорник

Популяризиране на
регионално ниво на
училищните постижения в
областта на грамотността

2019 – 2020 г.

Учители по БЕЛ

Март-април

Учители 1 клас

2019 – 2020 г.

Учители по БЕЛ

Създаване на условия за поефективна работа.

8

Мярка

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Отговорник

Обсъждане на
съществуващите проблеми в
обучението и възможни
решения

2019 – 2020 г.

Учители

3.

Осигуряване на
Осъществяване на дейности,
допълнителна квалификация гарантиращи равния достъп
на педагогическите
до качествено образование за
специалисти за работа в
учениците от етническите
мултикултурна
малцинства
образователна среда,
включително за преподаване
на български език на деца, за
които той не е майчин

2019 – 2020 г.

Директор

4.

Осигуряване на
допълнителни обучения на
учителите по български език
и литература за прилагане на
интерактивни методи за
работа с текстове

2019 – 2020 г.

Директор

№

Дейности

2.

Дискусия на тема: „Ролята
на приемствеността между 4
и 5 клас ”

Обучени учители от
прогимназиален етап

9

Мярка

№

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Осигуряване на безплатен
достъп до читалищната
библиотека на социално
слаби лица

Създаване на условия за поширок достъп до книги на
социално слаби лица

2019 – 2020 г.

Организиране на занимания
по четене на научна и
художествена литература в
рамките на целодневната
организация на учебния ден
за учениците от 1 до VII
клас

Създаване на условия за
целенасочена педагогическа
подкрепа на ученици, които
срещат затруднения при
четене.

2019 – 2020 г.

Развитие и разширяване на
системата за кариерно
ориентиране и осигуряване
на условия за формиране на
умения за планиране на
кариерата при учениците

Кариерно ориентиране и
подкрепа на учениците

2019 – 2020 г.

Дейности

Отговорник

Цел №3 Увеличаване на участието и приобщаването
Мярка 1.
Преодоляване на
социалноикономическата
неравнопоставеност

1.

Директор,
Председател на НЧ
„Св. Св. Кирил и
Методий – 1919”

Учители в ЦОУД

Класни
ръководители

10

Мярка

№

Мярка 2.
Преодоляване на
неравнопоставеността
при билингвите

Мярка 3.

1.

Дейности

Очаквани резултати

Осигуряване на
допълнително обучение по
български език и по други
учебни предмети за
учениците, за които
българският език не е
майчин език. Включване в
групи за обучителни
затруднения

Провеждане на
допълнително обучение и
консултации на ученици, за
които българският език не е
майчин език

Организация на подкрепяща
и мотивираща среда в часа
по БЕЛ за учениците от 1-4
клас

Създаване на условия за
целенасочена педагогическа
подкрепа на ученици, които
срещат затруднения при
аналитично четене и писане

Интегриране на ИКТ и
включване на дигитално
четене в образователния
процес

Приложение в практиката на
иновативни методи за
интегриране на ИТ в учебния
процес

Срок за
изпълнение

Отговорник

2019 – 2020 г.

Начални и
прогимназиални
учители

2019 – 2020 г.

Начални учители

2019 – 2020 г.

Учителите в
начален и
прогимназиален
етап

11

Мярка

№

Дейности

Преодоляване на
дигиталната пропаст

2.

Използване на електронни
речници, справочници и
електронни библиотеки за
засилване на интереса към
четенето и подобряването на
четивната техника на
учениците

3.

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Увеличен брой на
ползвателите на дигитални
бази данни

2019 – 2020 г.

Методи Гарабитов,
учителите в начален
и прогимназиален
етап

2019 – 2020 г.

Учителите в
начален и
прогимназиален
етап

Иновативни методи и
Приложение в практиката на
практики за интегриране на
началните учители на
ИКТ в учебния процес в
иновативни методи за
начален етап на основната интегриране на ИТ в учебния
образователна степен –
процес, формиране на
практикум. Мястото на
самостоятелност и
електронните тестове като
интегриран подход към
инструмент за проследяване
ученото
постиженията на учениците
в начален етап

Отговорник
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Мярка

№

Очаквани резултати

Дейности
Проверка и оценка на
знанията и уменията на
учениците чрез представяне
на презентации и работа по
проекти (прогимназиален
етап)

Приложение на ИКТ за
създаване и приложение на
интерактивно учебно
съдържание в обучението на
учениците в прогимназиален
етап на обучение

Срок за
изпълнение
2019 – 2020 г.

Отговорник

Методи Гарабитов,
учителите в
прогимназиален
етап

Координационен механизъм за отчитане на плана
1.

Изготвяне и предоставяне в РУОПазарджик 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

2019 – 2020 г.

Директор,
председателите на
МО
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