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Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2019/2020
година
Индикатори за
изпълнение

Мярка

№

Дейности

Очаквани резултати

Срок на
изпълнение
Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността
Публикуване на сайта на
Популяризиране и
През
Мярка 1. Привличане 1
училището информация
насърчаване на учениците учебната
на общественото
за осъществени инициатива
за повишаване на
2019/2020
внимание към
грамотността.
година
значението на
грамотността и
популяризиране на
четенето
2
Създаване на навици за
Насърчаване на учениците През
активна читателска дейност,
за повишаване на
учебната
чрез мероприятия на
грамотността.
2019/2020
училищната библиотека.
година
3
Публикуване в електронната Популяризиране
Периодично
страница на училището на
дейностите за насърчаване
осъществените инициативи
на грамотността в
училището.

Текуща
стойност

Целева
стойност

0

Ученици и
родители

0

Ученици от
училището

0

Най – малко
5
инициативи

Отговорник
Отговорникът за
поддържане
на сайта. Иван
Василев

Иван Василев

1

1
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
Мярка 3. Осигуряване 1
на лесен достъп до
книги и до други
четива

Подпомагане реализирането
на училищни програми за
създаване на култура на
четене за удоволствие в
семейството. Реализиране на
училищни програми за
осигуряване на библиотечно
обслужване.

Формиране на култура за
четене на разнообразни
книги за удоволствие.

През
учебната
2019/2020
година

0

Ученици и
родители

Старши учител
по БЕЛ ,
отговарящ за
библиотеката

Организиране на срещи с
автори за представяне на
книги и други. /Инициатива
на Ученическия съвет./

Популяризиране на
достъпа до книги и други
четива

През
учебната
2019/2020
година

0

60 ученици

Учители по БЕЛ,
психолог, класни
ръководители

2

Посещение на библиотеката
от новоприетите ученици за
запознаване с библиотечния
фонд, свързаността му с
учебното съдържание по
литература и
професионалното обучение.

Формиране на култура за
четене на разнообразни
книги за удоволствие.

Октомври
2019

0

3 паралелки

Учител по БЕЛ ,
отговарящ за
библиотеката

3

Провеждане на дарителски
кампании за обогатяване на
училищна библиотека, за
създаване на библиотека в
класните стаи.

Описание на знанията и
уменията на учениците по
съдържателни области и
когнитивни процеси,
дефинирани в
съдържателната рамка на
инструментариума

През
Март 2020

0

Най – малко
50 % от
учениците

Председател на
Ученическия
съвет

4

Създаване на информационен
кът във фоаето с
препоръчителна литературазадължителна и свободна,
линкове за електронни
библиотеки и примери за
ученическо творчество не

Популяризиране на
достъпа до книги и други
четива

През
учебната
2019/2020
година

0

60 ученици

Учители по БЕЛ,
психолог, класни
ръководители

2

само на ученици от ПГСАГ,
но и от други училища.
Представяне на прочетена
книга на ниво клас- «Да ти
разкажа за ...»

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност
1 Подкрепа при
Мярка 1. Оценяване на
разпространение на
равнището на
училищни практики за
грамотност
проследяване, оценка и
анализ на постигнатите от
учениците равнища на
грамотност.
2 Организиране и
провеждане на
предварителен ДЗИ и
НВО по БЕЛ за
завършващите класове
1
Участие в дискусия по
Мярка 2. Оптимизиране
въпроси на
на стандартите за учебно
функционалната
съдържание и на
грамотност в българското
учебните програми
училище, организирана от
РУО
Мярка 3. Повишаване на
квалификацията на
учителите за
повишаване на
равнището на
грамотност

1

Подпомагане участието в
обучения на учители по
български език и
литература

2

Подпомагане участието в
обучение за придобиване
на квалификация на
учители за работа в
мултикултурна среда

Популяризиране на
достъпа до книги и други
четива

През
учебната
2019/2020
година

0

60 ученици

Учители по БЕЛ,
психолог, класни
ръководители

Популяризиране на
регионално ниво на
училищните постижения в
областта на четенето и
грамотността.

През
учебната
2019/2020
година

0

7 паралелки

Старши учители
по БЕЛ

Чрез индивидуална
подкрепа на учениците,
които имат трудности за
успешното завършване и
полагане на ДЗИ по БЕЛ
Усъвършенстване на
държавните
образователни изисквания
за учебното съдържание и
на учебните програми по
БЕЛ в началния етап на
основното образование.
Обучени учители от
гимназиалния етап

Април 2020
година

0

4 паралелки

Иван Василев

През
учебната
2019/2020год
ина

0

Брой
участници,
съгласно
квота на
РУО

Учители

През
учебната
2019/2020
година.

0

Брой
участници 2

Учители

Създаване на условия за
по-ефективна работа в
мултикултурна среда.

През
учебната
2019/2020
година.

0

Брой
участници,
съгласно
квота на
РУО

Учители

3

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването
Организиране на
1
Мярка 1. Преодоляване
мероприятия показващи
на социалновръзката между
икономическата
отделните
неравнопоставеност
предмети /БЕЛ и ЧЕ/

Мярка 2. Преодоляване
на неравнопоставеността
при билингвите

Световният
ден на
Земята -21
април .

0

Ученици и
учители от
училището

Всички
класни
ръководители

Март 2020

0

Ученици и
учители от
училището

Учители,
Комисия по
ритуалите

2

Популяризиране на
ученическото творчество,
посветено на Левски, във
връзка с честванията на 19
февруари.

1

Осигуряване на
допълнително обучение
по български език и по
други учебни предмети за
учениците, за които
българският език не е
семеен език

Провеждане на
допълнително обучение на
ученици, за които
българският език не е
семеен език

През
учебната
2019/2020
година.

0

20% от
учениците

Учители по БЕЛ,
учители по
съответнте
предмети

2

Консултации по български
език за ученици, чиито
език не е майчин и
изпитват затруднения с
четивната и писмената
грамотност.
Провеждане на
информационни кампании
сред родители и
обществеността за
разясняване на взаимните
ползи от образователната
интеграция на децата от
етническите малцинства

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

През
учебната
2019/2020
година.

0

20% от
учениците

Учители по БЕЛ

Повишаване на
информираността на
родителите на децабилингви

От м.ноември
2019г. до
м.март 2020г.

0

Най – малко
2 кампании

Класни
ръководители,
Обществен съвет

Иновативни методи и
практики за интегриране
на ИКТ в учебния процес

Приложение в практиката
на учители на иновативни
методи за интегриране на
ИТ в учебния процес,
формиране на

Януари 2020

0

66 ученици

Учители

3

Мярка 3. Преодоляване
на дигиталната пропаст

Създаване на условия за
писмено и устно
общуване при създадена
ситуация ,в която са
обхванати повече
компоненти.
Създаване на условия за
писмено и устно лично
творчество

1

4

самостоятелност и
интегриран подход към
ученото
2

3

Открит урок по български Приложение на ИКТ за
език и литература с създаване и приложение
електронно съдържание
на интерактивно учебно
съдържание в обучението
на учениците
Поставяне на линк за ел.
Популяризиране и
насърчаване на учениците
библиотека към
за повишаване на
информацията за ДЗИ и
грамотността.
НВО на сайта на
училището.

Март 2020

0

През
учебната
2019/2020год
ина

0

Иван Василев

Ученици и
родители

Отговорникът за
поддържане
на сайта. Иван
Василев

5

