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УЧИЛИЩЕН ПЛАН
ЗА ПОВИШАВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Цел/ Мярка

№

Дейност

Срок за
изпълнение

Отговорник

Цел: Създаване на благоприяна среда за насърчаване и повишаване на
грамотнастта
1
Мярка 1 –
Привличане
на
общественото внимание
към
популяризи-

2

3

Популяризиране на
училищния план чрез
публикуването му в
училищния сайт.
Отразяване на всички
мероприятия свързани с
натоящия план в сайта и
фейстбук групата на
училището
Участие на учениците в
прояви свързани с
1

Октомври
2021г.

И. Геризова

До два дни
след
събитието

И. Геризова;
М. Коцева

Април 2022г
Сн. Митова;

рането на
четенето

4
5

6

Мярка 2 Подпомагане на
родителите
да
насърчават
децата си
към четене и
развитие на
езикови
умения
Мярка 3 –
Осигурява-не
на лесен
достъп до
книгите

1

2

3

1

муждународния ден на
детската книга - 2.04. и
международния ден на
авторското право -23.04
Организиране на конкурс за
илюстрацияна приказка
Организиране и участие на
учители и ученици в
инициатива „Подари книга за
училищната библиотека“
Организиране на четене по
класове на тема „В чудния
свят на книгите“ и размяна на
прочетени книги
Организиране на четене от
родителите за учениците по
класове
Организиране на посещение
на библиотеката към НЧ
„Искърски пролом-1934“ и
избиране на подходящи
книги
Споделяне на добри
практики на колеги за
насърчаване на четенето
Организиране на кът с
книги в класните стаи

Април – май
2021г
Ноември
2021г.

Учителите от
начален етап
Сн. Митова;
Учителите от
начален етап
Пл.Стоичков

Декември
2021

Сн. Митова;
Учителите от
начален етап

През
учебната
година
Октомври
2021;
Май 2022г

Класните
ръководители
Учителите в
ГЦОУД

Постоянен
Постоянен

Класните
ръководители

Цел: Повишаване на равнището на грамотност
Мярка 1 –
1
оценяване на
равнището
2
на
грамотност
3
Мярка 2 –
повишаване
на
квалифика-

1

Участието на ученици в
литературни конкурси
Организиране на
състезание „Пиша вярно и
красиво“
Анализ на резултатите на
учениците, постигнати на
НВО
Участие на учителите в
организирани обучения за
преподаватели по БЕЛ и за
учителите от начален етап

2

Постоянен
Март 2022
Юни 2022

Учебната
година

Сн. Митова
Учителите от
начален етап
Сн. Митова;
Евг. Вутова

цията на
учителите

2

Споделяне на добри
практики

Сн. Митова и
учителите от
начален етап

Цел: Увеличаване на участието и приобщаване на учениците към четенето
Мярка –
преодоляван
е на
дигиталната
пропаст

1

2

Интегриране на ИКТ и
включване на дигигално
четене, дигитална диктовка
Използване на електронни Учебната
година
речници, справочници,
електронна библиотека за
засилване на интереса към
четенето и подобряване на
четивната техника на
учениците

3

Сн. Митова и
учителите от
начален етап

