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ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020 – 2021 ГОДИНА 
 

 

 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността  

през периода (2014-2020 година) приета от МС с Протоколно решение №445/22.10.2014 г.  

и е приет на Педагогически съвет с Протокол №1/29.09.2020 г. 
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I.  ЦЕЛ  

❖ Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността 

  

II. ЗАДАЧИ 

 

❖ Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето 

❖ Осигуряване на лесен достъп до книги и други четивни материали 

❖ Оценяване и повишаване равнището на грамотност на учениците 

❖ Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите 

❖ Подобряване качеството и резултатите от училищното образование по български език и литература 

❖ Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на учителите относно повишаване равнището на грамотност при 

учениците 

 

III. ДЕЙНОСТИ 

 

Дейност Срок Отговорник Очаквани резултати 
Мярка 1/ Привличане на родителското внимание към значението на грамотността, популяризиране на четенето и 

усъвършенстване на уменията им за насърчаване четенето на децата и развитие на езиковите им умения 

1. Информиране на родителите за възможностите 

да подкрепят детето в прехода от ДГ към 

училището и успешната му адаптация в 

училищната общност 

м. септември 

2020 г. 

Д. Александрова 

Ж. Желева 
• Подпомагане на родителите 

относно първите стъпки на 

децата в училищната среда и 

предлагане на техники за 

стимулиране на учебните 

дейности като четене и писане 

• Привличане на родителското и 

учениково внимание и интерес 

към четенето по атрактивен 

начин 

• Приобщаване на по-широк кръг 

2. Включване в инициативата „Подари книга – 

вместо цвете“ във връзка с Националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността  

м. септември 

2020 г. 

Класни р-ли, учители 

ГЦОУД 

3. Изработване на информационни табла в 

класните стаи „Десет причини да четем“ 

м. октомври 

2020 г. 

Класни р-ли и учители по 

БЕЛ в прогимназиален 

етап 

4. Провеждане на активности по повод м. октомври - класни ръководители, 
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Националната седмица на четенето декември 

2020 г. 

учители ГЦОУД, учители 

БЕЛ в прог. етап 

учащи се и техните родители към 

каузата на четенето и 

повишаване на грамотността 

• Стимулиране и мотивиране на  

творческите възможности на 

учениците за създаването на 

собствени текстове чрез 

прилагане нормите на 

книжовния език 

• Формиране положително 

отношение към графично 

правилното писане и 

естетическото оформяне на 

писмена работа 

• Повишаване интереса към 

историческото минало на 

родината 

• Обогатяване и популяризиране 

на знания за живота и дейността 

на известни исторически 

личности 

5. Провеждане на училищна инициатива „Седмица 

на книгата” за размяна на книги за деца и юноши  

м. декември 

2020 г. 

начални учители и 

учители ГЦОУД 

6. Провеждане на училищен конкурс по краснопис 

в чест на Деня на ръчното писане – 23 януари 

м. януари 

2020 г. 

учители ГЦОУД 

7. Инициатива „Вече можем да четем и пишем”  

❖ Празник на буквите в първи клас 

❖ Аз, мама и татко – четем заедно 

м. март  

2021 г. 

Д. Александрова, 

 Ж. Желева, 

учители ГЦОУД 

8. Във връзка с годишнината от Освобождението 

на България да се проведат: 

❖ Училищен рецитал „Трети март – ден 

рожден на свободата” 

❖ Конкурс „Българинът в мен” – за най-добър 

стихотворец и ученическо есе 

❖ Практическо занятие „Знам и мога” в 4 клас 

м. март 

2021 г. 

учители по БЕЛ в 

прогимназиален етап, 

класни ръководители, 

учители ГЦОУД 

 

 

учители ГЦОУД – 

прогимназиален етап 

 

Мярка 2/ Осигуряване на лесен достъп до книги и други четива 

 

1. Обособяване на читателски кътове в класните 

стаи на начален етап и кабинетите по БЕЛ 

м. декември 

2020 г. 

начални учители и 

учители ГЦОУД; учители 

по БЕЛ в прогимназиален 

етап 

• Насърчаване на интереса към 

книгата 

 

• Осигуряване на условия за 

четене на книги в училищата 

 

• Популяризиране на 

Международния ден на Детската 

книга – 2 април  и на 

2. „Първата ми среща с книгите” – посещение на 

читалищната библиотека 

м. март 

2021 г. 

Д. Александрова 

3. Във връзка с Международния ден на детската 

книга – 2 април и Международния ден на книгата 

и авторското право – 23 април: 

м.  април 

2021 г. 

 

класни ръководители, 

учители по БЕЛ в 

прогимназиален етап и 
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❖ „И аз съм вече читател” – посещение на 

библиотеката и записване на нови читатели 

в библиотеката 

❖ Провеждане на Маратон на четенето – 

съвместна инициатива с читалищните 

работници в селската библиотека 

❖ „Моята любима детска книжка” – 

организиране на изложба с илюстрации по 

любими детски книжки  

❖ Изготвяне на списъци с прочетни книги за 

лятото и предоставянето им в читалищната 

библиотека 

❖ Обогатяване на училищния библиотечен 

фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. февруари, 

2021 г. 

учители ГЦОУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, класни  

р-ли, учители по БЕЛ 

Международния ден на книгата и 

авторското право – 23 април  

 

• Повишаване на мотивацията на 

децата и учениците да четат 

художествена и научно-

популярна  литература 

 

Мярка 3/ Оценяване равнището на грамотност 

 

1.  Обсъждане на резултатите от НВО по БЕЛ 2020 

година – типични грешки и пропуски в 

усвояването на учебното съдържание 

м. септември 

2020 г. 

М. Иванова,  

Ст. Раева 
• Акцентиране върху типични 

слабости в усвояването на УС 

чрез повече упражнения  

• Подобряване качеството и 

резултатите от училищното 

обучение по български език и 

литература 

• Успешно представяне по БЕЛ на 

НВО 2020 

• Популяризиране на класните 

постижения в областта на 

четенето и грамотността 

• Подобряване нивото на 

четивната техника при 

учениците 

2. Диагностициране нивото на четивната техника 

на учениците от начален етап – умения за четене, 

разбиране на прочетеното, писане 

м. ноември 

2020 г. 

класни ръководители, 

учители ГЦОУД в 

начален етап 

3. Диагностициране на езиковите знания и умения 

на учениците по БЕЛ – входно, междинно и 

изходно равнище 

през годината начални учители и 

учители по БЕЛ в 

прогимназиален етап 

4. Организиране и провеждане на публични 

четения 

❖ Ден на приказката /за ученици от I и II клас 

❖ Необятният свят на знанието /за ученици от 

от III и IV клас 

декември 

2020 г. 

начални учители и 

учители ГЦОУД начален 

етап 

5. Ученически обмен – Гост за един ден – деца 

четат на деца 

м. април 

2021 г. 

Учители ГЦОУД 
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6. Организиране и провеждане на състезание 

„Четенето интересно – писането лесно” с ученици 

от начален етап 

м. април 

2021 г. 

класни р-ли и учители в 

ГЦОУД 

 начален етап 

• Оценяване равнището на 

грамотност по забавен, 

нестандартен и различен начин 

• Повишаване на мотивацията на 

децата и учениците да четат 

правилно и изразително в 

конкурентна среда – ефектът на 

състезателния елемент 

художествени текстове 

• Стимулиране учениковия 

интереса към овладяването и 

приложение на правописните 

правила и норми в българския 

език 

7. Запознаване на родителите с материали, начин 

на провеждане и оценяване писмените работи на 

учениците на НВО по БЕЛ – IV и VII  клас   

м. април – май  

2021 г. 

класни ръководители на 

IV и VII  клас 

8. Провеждане на състезания по четене в часовете 

за занимания по интереси 

❖ „Минута е много” – за най-бърз четец 

❖ „Най-добър четец” – за правилно и 

изразително четене 

❖ „Буквоплет“ – състезание между 

третокласници 

м.  април 

2021 г. 

Класни ръководители и 

учители ГЦОУД 

9. Участие на учениците в състезанията 

организирани от СБНУ – „Аз и буквите”, 

състезанието „Стъпала на знанието“ и други 

конкурси насърчаващи литературното творчество 

на децата: „Бог е любов”, „Христос возкресе – 

радост донесе” и други 

съгласно 

графика на 

състезанията 

класни ръководители в 

начален етап 

 

Мярка 4/ Вътрешноучилищна квалификация на учителите по темата за повишаване равнището на грамотност на учениците 

 

1. Организиране и провеждане на 

квалификационни семинари на теми: 

1.1. Използване на електронните учебници в 

часовете по самоподготовка 

1.2. Новите педагогически реалности и 

взаимодействието с деца и родители в 

образованието  

1.3. Практики на взаимодействие между родители 

и специалисти за работа с деца в контекста на ДОС 

за Приобщаващото образование  

1.4. Организиране на интерактивна среда за работа 

 

 

м. октомври 

2020 г. 

 

м. октомври 

2020 г. 

 

 

м. октомври, 

ноември  

 

 

Ст. Раева 

 

 

Г. Иванова 

 

М. Иванова 

 

Н. Димитрова 

Ж. Желева 

 

• Повишаване на професионалната 

компетентност и квалификация 

на учителите в начален и 

прогимназиален етап относно 

някои съвременни аспекти на 

обучението в часовете по БЕЛ и 

повишаване равнището на 

грамотност на учениците 

• Повишаване информираността 

на учители за работа в 
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в обучението по пунктуация в 6 клас 

1.5. Дистанционното обучение – 

предизвикателства и пътища за постигане по-

високо качество на учебните курсове 

 

1.6. Интерактивни техники за овладяване на 

четенето в мултикултурната класна стая в първи 

клас 

1.7. Модел на работа в интеркултурна среда 

2020 г. 

м. декември 

2020 г. 

м. януари, 

февруари  

2021 г. 

м. февруари, 

2021 г. 

м. март, 

2021 г. 

 

М. Иванова 

 

Г. Иванова,  

Р. Атанасова,  

Н. Желязкова 

Д. Александрова 

 

Ст. Ганчева 

 

билингвална среда, споделяне на 

опит и добри педагогически 

практики 

 

Мярка 5/ Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност 

 

1. Осигуряване на условия за обучение по 

български език и литература за ученици, за които 

българският език не е майчин език – ефективност  

на консултациите по БЕЛ 

2. Осигуряване на допълнително обучение на 

учениците от начален и прогимназиален етап чрез 

дейности по Приобщаващото образование за 

повишаване нивото на постиженията им по 

общообразователната подготовка  

3. Включване на полуграмотните и 

малограмотните ученици от начален и 

прогимназиален етап в групите за допълнително 

обучение по Проект „Подкрепа за успех“ и 

занимания по интереси 

през годината 

 

 

 

съгласно 

сроковете в НП 

 

 

 

 

начални учители и 

учители ГЦОУД; 

преподаватели по БЕЛ в 

прогимназиален етап 

• Ефективно провеждане на 

консултациите по БЕЛ за 

постигане на базова грамотност 

• Осигуряване допълнителна 

подкрепа на малограмотни и 

полуграмотни ученици от 

начален и прогимназиален етап с 

обучителни затруднения 

• Привличане на добри ученици за 

наставници/ментори на деца-

билингви за постигане на базова 

грамотност 

• Преодоляване на 

неравнопоставеността при 

билингвите – достигане на 

начална грамотност 

4. Ученическо наставничество „Деца учат деца” през годината начални учители и 

учители ГЦОУД, 

преподаватели по БЕЛ в 

прогимназиален етап 
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IV. ПРАЗНИЦИ И ИНИЦИАТИВИ 

❖ Инициатива „Вече можем да четем” 

❖ Училищни празници и рецитали по повод забележителни годишнини и важни исторически събития и личности – Ден на народните 

будители, годишнина от рождението на Христо Ботев, годишнина от обесването на Васил Левски, Трети март – годишнина от 

Освобождението на България, Баба Марта 

❖ Годишни утра по повод завършването на учебната година 

❖ Маратон на четенето 

❖ Празник на буквите 

 

V. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

❖ „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“, занимания по интереси 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, РАБОТА С РОДИТЕЛИ 

❖ Съвместни мероприятия с НЧ „Селска пробуда 1896” във връзка с Международния ден на детската книга – 2 април и 

Международния ден на книгата и авторското право – 23 април: Инициативата „Маратон на четенето” 

❖ Провеждане на извънредни родителски срещи за информиране на родителите относно НВО IV и VII  клас 

❖ Участие на родителската общност при провеждане на класни и общоучилищни празници и тържества 

 

 

Изготвил:  

 

ГИНКА ИВАНОВА 

Главен учител в ОУ „Христо Ботев“ 

с. Градина 
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