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Общи положения
І. Нормативно основание
Училищната програма е разработена съгласно Национална стратегия за повишаване

на грамотността и Регионален план за действие в изпълнение на Националната
стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2021/2022 година.

ІІ. Цел
Целта на програмата е постигане на равнище на базова и функционална грамотност,

което ще осигури възможност за личностно развитие на всеки ученик, както и условие
да продължат образованието си.

Специфични цели:
1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и

повишаване на грамотността.
2. Повишаване равнището на грамотност чрез цялостната

учебно-възпитателна дейност на всички образователни нива със засилен
акцент в работата на начален етап и в  хуманитарните науки.

3. Увеличаване на броя на активно четящите ученици и приобщаване към
ценностите на четенето.

ІІІ. Задачи
1. Повишаване на мотивацията за четене и разбиране на текст.
2. Акцент върху писмената култура на учениците като необходим фактор за
успешна реализация.
3. Подпомагане на родителите за повишаване на мотивацията на децата към
учене.
4. Изграждане на базова грамотност в начален етап, като необходима
предпоставка за функционалната грамотност.
5. Осигуряване на лесен достъп до книги и други четива.
6. Целогодишна диагностика на грамотността на всички нива.
7. Повишаване на успеваемостта при НВО.



№ Тема Срок Участници Отговорниц
и

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.

Дейности:

1. Популяризиране на
Програмата за насърчаване
и повишаване на
грамотността чрез
публикуването ѝ в сайта и
във фейсбук страницата на
училището, както и чрез
изпращане на имейли към
родителите.

Ноември 2021 Учител по
БЕЛ в ПЕ и
класни
ръководител
и в НЕ

Учител по
БЕЛ в ПЕ и
класни
ръководител
и в НЕ

2. Активно участие в блог „Ние
четем“ с цел
популяризиране и обмен на
добри практики.

http://nie4etem.blogspot.com/

2021/2022 Учители Председател
и ЕКК и
класни
ръководител
и

3. Изработване на
постер-послание към всички
ученици: ,,Десет причини да
чета”.

Март - април
2022

Ученици
Учители
ГЦОУД

Учители
ГЦОУД

4. Организиране на училищни
инициативи за подаряване и
размяна на прочетени
детски и юношески книги.

Ноември
2021 -
април
2022

Ученици Библиотекар

5. Организиране и участие на
учители и ученици в
инициативата "Подарък за
библиотеката на класа"

Април 2022 Учители
Ученици

Учители

6. Изграждане на кът за четене
в класната стая ,,Класна

Март - април
2022

Ученици

Учители

Председател
и ЕКК и
класни

http://nie4etem.blogspot.com/


библиотека” и в училищните
пространства  /фоайета/

ръководител
и

7. Тържествен ритуал с
първокласниците “Моята
първа среща с книгите в
библиотеката”

Април - май
2022

Ученици от
1.а и 1.б

Учители в
1.а и 1.б

8. Седмица на детската книга
Конкурси – „Най-добър четец“,

„Най -добър правопис и
краснопис“.

Април 2022 Ученици Председател
и ЕКК и
класни
ръководител
и

9. „Създаване на авторска
приказка или разказ“

Април 2022 Ученици в
ПЕ

Класни
ръководител
и и учители
ГЦОУД в
ПЕ

10. “Учим се от по - големите” -
ученици четат на ученици.

Февруари 2022 Ученици Учители в
ГЦОУД

11. Изложба с илюстрации от
любими книги във връзка с
Деня на книгата”.

18-22 април
2022

Ученици Учители

12. Участие на училището в
Национален маратон на
четенето. Популяризиране на
Световния ден на детската
книга/02.04/ и Световния ден
на книгата и авторското право
/23 април 2022/.

Април 2022 Ученици Председател
и ЕКК и
класни
ръководител
и

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

Дейности:
1. Организиране на дейност за

информиране на родителите за
начините и методите на работа
с учениците, с цел привличане
на интерес към книгата и
развитие на езикови умения.

Март - април
2022

Учители Председател
и ЕКК и
класни
ръководител
и,

Неда
Станчева

Мярка 3: Осигуряване на достъп до
книгата и до други четива.

Дейности:



1. Организиране на срещи с
писатели и автори на
художествена литература.

Април - май
2022

Учители,
ученици,

НЧ
“Н.Вапцаров
”

Председател
и ЕКК и
класни
ръководител
и,
Неда
Станчева

2. Посещение на библиотеки и
читалища, включително
онлайн библиотеки.

Април - май
2022

Учители и
ученици
НЧ“Н.Вапца
ров”

Учители в
ГЦОУД

Цел 2 Повишаване на равнището на
грамотност

МЯРКА 1: Оценяване на равнището
на грамотност.

Дейности:

1. Идентифициране на
обучителни трудности
на ученици и
набелязване на мерки за
тяхното преодоляване, с
цел повишаване на
равнището на
грамотността и
постигане на отлични
резултати на НВО – 4. и
7. клас.

2021/2022 Учители Председател
и ЕКК и
класни
ръководител
и,
Неда
Станчева

2. Участие в олимпиади по БЕЛ и
ученически конкурси на
училищно, регионално,
национално и международно
ниво.

2021/2022 Ученици Председател
и ЕКК и
класни
ръководител
и,
Неда
Станчева

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

Дейности:



1. Участие в курсове, семинари,
кръгли маси, симпозиуми,
майсторски класове.

2021/2022 Учители Всички
учители

ЦЕЛ
3

Увеличаване на участието и
приобщаването.

МЯРКА 1: Преодоляване на
социално-икономическата
неравнопоставеност.

Дейности:

1. Занимания по четене в рамките на
ГЦОУД за учениците 1.-7. клас.

2021/2022 Ученици от
групи за
ГЦОУД

Учители
ГЦОУД

Публикуване в блок „Ние четем”
на материали за добри практики,
свързани  с преодоляването на
неравнопоставеността.

Май 2022 Учители Всички
учители

МЯРКА 2: Преодоляване на
дигиталната пропаст.

Дейности:

1. Популяризиране сред ученици,
родители и учители на онлайн
версията на рубриката
„Написаното остава“.

https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki
/

Февруари 2022 Учители,
ученици,
родители

Председател
и ЕКК и
класни
ръководител
и

2. Популяризиране на
електронната платформа
„Книговище“.

https://www.knigovishte.bg/

Февруари 2022 Учители,
ученици,
родители

Председател
и ЕКК и
класни
ръководител
и,

Неда
Станчева

3. Използване на електронни
речници, справочници и
електронни библиотеки за

Ноември 2021-
юни 2021

Учители Всички
учители

https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/
https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/
https://www.knigovishte.bg/


засилване на интереса към
четенето и подобряването на
четивната техника на
учениците.

4. Споделяне на добри практики
в дигитална среда /Споделяне
на добри практики по БЕЛ в
платформата на Георги Делов

http://dpbel.com/

и в секцията Начални учители
в сайта на РУО

2021/2022 Учител по
БЕЛ

Председате
л на ЕКК
НЕ

Неда
Станчева

Н. Иванова

Забележка: Планът е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с
променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи. Реализиране при
спазване на предписанията на РЗИ и МОН и в електронна среда.

Изготвили: Красилина Колева-Костова

/………………………./

Неда Станчева

/……………………../

Пенка Кърпачева

/………………………./

Актуализиран от:

М. Георгиева

/…………………./

Н. Шингурева

/…………………./

http://dpbel.com/

