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Цел 
Мярка 

№ Дейности Очаквани 
резултати 

Срок 
за 

изпълнение 

Размер и 
източници 
на финан 

сиране 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорник Цел 
Мярка 

№ Дейности Очаквани 
резултати 

Срок 
за 

изпълнение 

Размер и 
източници 
на финан 

сиране 
Текуща Целева 

стойност стойност 

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. Публикуване на 
училищните инициативи в 
изпълнение на Училищен 
план за насърчаване 
и повишаване на 
грамотността в сайта 
на училището. 

Улеснен достъп 
до информация 
за инициативи; 
координиране на 
дейностите 

до 5 дни от 
провеждане 
на 
инициативата 

Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

ЗДУДи 
организатори 
на 
съответните 
инициативи 

Мярка 1. Привличане на 
общественото внимание към 
значението на грамотността 
и популяризиране на 
четенето 

2. Изпращане на 
информация за 
публикуване в 
електронните медии за 
извършени дейности 

Улеснен достъп 
до информация 
за проведени 
инициативи и 
тяхното 
популяризиране 

своевременно Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Гергана 
Комсийска и 
организатори 
на 
съответните 
инициативи. 

Мярка 1. Привличане на 
общественото внимание към 
значението на грамотността 
и популяризиране на 
четенето 

3. Отбелязване на Деня на 
народните будители и 
Патронен празник на 
училището 

Обогатяване на 
знанията за 
народните 
будители 

м.ноември 
2020 г. 

Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Комисия по 
тържествата 

Мярка 1. Привличане на 
общественото внимание към 
значението на грамотността 
и популяризиране на 
четенето 

4. Изпълнение на проектни 
задачи, относно живота и 
творчеството на изучавани 
български поети и 
писатели 

Стимулиране 
интереса към 
изучаване 
живота и 
творчеството на 
известни автори 

постоянен 
Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители, 
учители 
ГЦОУД 

Мярка 1. Привличане на 
общественото внимание към 
значението на грамотността 
и популяризиране на 
четенето 

5. Посещение на РБ 
„Никола Фурнаджиев" и 
издаване на читателски 
карти на всички ученици 

Стимулиране на 
интереса към 
достъпа до 
научна и 
художествена 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 

Класни 
ръководители 



литература. ране 
6. Участие на училището в 

Националния маратон на 
четенето и Регионална 
седмица на книгата 

Участие в 
съвместни 
празнични 
събития, 
изложби, 
концерти и 
спектакли, 
посветени на 
книгата за деца. 

м.април 
2021г. 

Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители, 
учители 
ГЦОУД 

7. Изработване на 
информационно табло -
„Защо трябва да чета/да 
бъда грамотен/да бъда 
образован" 

Привличане на 
вниманието по 
атрактивен 
начин 

м.април 2021г В 
рамките 
на 
бюджета 
на 
училище 
то 

Комисия по 
украсата 

8. Популяризиране на 
инициатива „Подарък за 
училищната библиотека" 

Повишаване на 
интереса към 
четенето 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Комисия по 
даренията 

9. Провеждане на училищни 
инициативи за подаряване 
и размяна на детски 
книги 

Осигуренени 
условия за по-
широк достъп до 
детска 
литература 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители, 
учители 
ГЦОУД 

10. Организиране на 
публични четения - „Най-
обичам...", „Любими 
приказни герои гостуват 
на най-малките" 

Повишаване 
мотивацията на 
учениците да 
четат 
художествена 
литература 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители, 
учители 
ГЦОУД 



11. Организиране на класни 
проектни дейности, 
свързани с препоръка на 
книга от дете на дете „Аз 
прочетох тази книга. 
Прочети я и ти" 

Повишаване 
интереса на 
децата към 
четене на детски 
книги 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители, 
учители 
ГЦОУД 

12. Организиране на класни 
проектни дейности, 
свързани с драматизация 
на любими детски 
приказки 

Повишаване 
интереса на 
децата към 
четене на детски 
книги 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители, 
учители 
ГЦОУД 

13. Организиране на 
училищна изложба от 
рисунки 
„Моят любим приказен 
герой" 

Повишаване 
интереса на 
децата към 
четене на детски 
книги 

м.април 2020г Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители, 
учители 
ГЦОУД 

14. Посещение на театрални 
постановки,свързани с 
изучавани произведения 

Запознаване на 
учениците с 
други видове 
изкуства, 
свързани с 
литературата 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители 

Мярка 2. Подпомагане на 
родителите за 
усъвършенстване на техните 
умения да увличат и да 
насърчават децата си към 
четене и към развитие на 
езикови умения 

1. Организиране на 
инициативи за включване 
на родители на деца и 
ученици в съвместно 
четене: 
„Баба приказки разказва" 
- вечер на приказката в 
ПГ 
„Мама, татко, аз и моята 
любима книга" -

Включване на 
родителите в 
инициативи за 
формиране на 
култура за 
четене на 
разнообразни 
книги за 
удоволствие 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители, 
учител ПГ, 
учители 
ГЦОУД 



съвместно четене по 
класове 

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

1. Осъвременяване и 
поддържане на 
училищната библиотека, 
на библиотеките в 
класните стаи и в стаите 
за занимания по интереси. 
Създаване на кътове за 
четене във фоайетата на 
училището. 

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

постоянен В 
рамките 
на 
бюджета 
на 
училище 
то и по 
НП 
Модул 
„Библио 
теките 
като 
образова 
телна 
среда" 

Директор, 
класни 
ръководители, 
учители 
ГЦОУД 

2. Организиране на срещи с 
автори и издателства за 
представяне на книги 

Популяризиране 
на достъпа до 
книги и други 
четива 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители 

3. Работа по Национална 
програма „Осигуряване на 
съвременна образователна 
среда" 
Модул „Библиотеките 
като образователна среда" 

Популяризиране 
на достъпа до 
книги и други 
четива, 
художественото 
слово, 
изразителното 
четене. 

постоянен Финанси 
ране по 
НП 

Класните 
ръководители 
на II клас 

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка 1. Оценяване на 
равнището на грамотност 

1. Проследяване, оценка и 
анализ на постигнатите от 
учениците равнища на 

Популяризиране 
на училищно 
ниво на 

м. октомври 
2020 г. 
м. май 2021 г. 

Не се 
изисква 
допълни 

Класни 
ръководители 



функционална грамотност постиженията в 
областта на 
четенето и 
грамотността. 

м. юни 2021 г. телно 
финанси 
ране 

2. Организиране на 
състезание „Най-добър 
четец" 

Оценяване на 
равнището на 
грамотност по 
нестандартен 
Начин 

м. март 2021 г Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители, 
ГЦОУД 

3. Участие на учениците в 
състезания по БЕЛ, 
организирани от други 
организации 

Оценяване на 
равнището на 
грамотност и на 
езиковите 
умения 

постоянен Не се 
изисква 
допълнит 
елно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители 

4. Участие на учениците в 
занимания по интереси, 
свързани с българския 
език по проекти 

Създаване на 
условия за 
допълнителна 
работа с 
учениците 

времетраене 
на проекта 

Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Ръководители 
те на 
дейности по 
проекта 

Мярка 3. Повишаване на 
квалификацията на 
учителите за повишаване на 
равнището на грамотност 

1. Участие на учители в 
организирани обучения и 
квалификации за 
подобряване на работата 
им по БЕЛ 

Повишаване 
квалификацията 
на 
педагогическите 
специалисти 

постоянен В 
рамките 
на 
бюджета 
на 
училище 
то 

ЗДУД 

2. Организиране на 
педагогически ателиета за 
споделяне на добри 
практики в урочната 
дейност и обмяна на опит 
при работа върху четете с 
разбиране 

Повишаване 
квалификацията 
на 
педагогическите 
специалисти 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Председател 
ЕКК 



3. Участие в работна среща 
на начални учители и 
учители по БЕЛ за 
осъществяване на 
приемственост в 
обучението по БЕЛ за 
усвояване на БКЕ 

Повишаване 
квалификацията 
на 
педагогическите 
специалисти 

януари-май 
2021 г. 

В 
рамките 
на 
бюджета 
на 
училище 
то 

ЗДУД 

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването към дейностите, свързани с повишаване на грамотността 

Мярка 3. Преодоляване на 
дигиталните дефицити 

1. Създаване на база данни 
от информационни и 
нагледни материали за 
обучение на ученици с 
различни нива на 
грамотност 

Обогатяване на 
ресурсите за 
обучение на 
учениците с 
различни нива 
на грамотност 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Председател 
ЕКК 

2. Интегриране на ИКТ 
технологиите в 
образователния процес по 
БЕЛ 

Обогатяване на 
ресурсите за 
обучение 

постоянен Не се 
изисква 
допълни 
телно 
финанси 
ране 

Класни 
ръководители 

Към края на I учебен срок и към края на учебната година се представя Доклад за изпълнение на План за насърчаване и повишаване на 
грамотността за периода 2020/2021 учебна година. 


