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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2017 ГОДИНА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



МЯРКА ДЕЙНОСТИ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ТЕКУЩА     

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

ОТГОВОРНИЦИ ЗАБЕЛЕЖКА 

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. Провеждане на 

съвещание за 

представяне на 

училищен план на ДГ 

„Осми март“ за 

действие в 

изпълнение на 

Националната 

стратегия за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността през 

периода 2016-2017 

година 

 

Запознаване на 

учителите от ДГ 

„Осми март“ с 

плана и с 

дейностите по 

изпълнението му  

 

Септември 

2016 г. 
0  Гл. учител и 

Учители по 

групи 

 

2. Участие в 

Национален маратон 

на четенето 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризиране 

на 

Международния 

ден на детската 

книга – 2 април и 

Международния 

ден на книгата и 

авторското право 

– 23 април  

 

декември  

  

април   

  

 

0 Децата от 

ДГ 

ДГ  

3. Създаване на кът 

на книгата в 

занималните 

Насърчаване на 

интереса към 

книгата; 

Създаване на кът 

в занималните 

октомври 

.  

януари  

0 Учителки, 

деца, 

родители 

Учителки по 

групи 
 

4. Организиране на 

четения „Големи 

четат на малки“ 

Повишаване на 

мотивацията на 

децата и 

Постоянно 0 Децата от 

ДГ 

Учителки по 

групи 
 



учениците да 

четат 

художествена и 

научна литература 

5. Посещение на 

градската библиотека 

от децата от ПГ 

Запознаване на 

децата с 

условията и реда в 

читалнята; 

читателски 

картон; 

формиране на 

култура за четене 

на разнообразни 

книги за 

удоволствие  

 

Май  0 Децата от 

ПГ 

Учителки по 

групи 
 

6. Участие в 

организираните от 

РИО инициативи и 

обучения 

Стимулиране на 

обединяването на 

учители и 

възпитатели от 

ПУО в общности, 

които развиват 

педагогическите 

си умения и 

професионални 

компетентности  

 

Ежегодно 0 Учителки Учителки  

Мярка 2. Подпомагане 

на родителите за 

усъвършенства не на 

техните умения да 

увличат и да насърчават 

децата си към четене и 

към развитие на езикови 

умения 

1. Инициатива в 

подкрепа на 

заниманията за 

четене с родителите  

- „Родители четат“ 

 

2. Организиране на 

тематични 

родителски срещи с 

Привличане на 

родителите в 

процеса на 

формиране у 

децата на интерес 

към четенето 

Повишаване на 

информираността 

на родителите на 

Февруари  

 

 

 

Октомври/ 

ноември  

  

  

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Учителки по 

групи и 

родители 

 

 

 

Групи със 

смесен 

етнически 

Учителки по 

групи 

 

 

 

 

Учителки по 

групи  

 



родителите на деца 

от етническите 

малцинства за 

значимостта на 

базовата грамотност 

ученици от 

различни етноси 

относно ролята на 

базовата 

грамотност и 

възможности за 

постигането й  

Популяризиране 

на достъпа до 

книги и други 

четива 

 състав 

 

Мярка 3. Осигуряване 

на лесен достъп до 

книги и до други четива 

1. Организиране на 

среща с местен автор 

за представяне на 

книги и други четива 

Популяризиране 

на достъпа до 

книги и други 

четива 

Април/ май  0 Децата от 

ДГ 

Учителки по 

групи 

 

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка 1. Оценяване на 

равнището на 

грамотност  

 

1. Ефективни форми 

на работа с децата 

невладеещи 

български език в 

достатъчна степен в 

часовете за 

консултации, 

своевременно 

уведомяване на 

родителите за 

тяхното ниво на 

компетентност 

Получаване на 

обективна 

информация 

относно 

възможностите на 

децата за работа, 

оказване на 

своевременна 

помощ 

Ежегодно 0 Децата от 

ДГ 

Учителки по 

групи 

 

Мярка 2. Оптимизиране 

на стандартите на 

учебно съдържание и на 

учебните програми 

1. Участие в 

дискусия по въпроси 

на овладяването на 

български език, 

организирана от 

МОН, както и други 

подобни срещи и 

изяви  

Усъвършенстване 

на държавните 

образователни 

изисквания за 

учебното 

съдържание и на 

учебните 

програми по БЕЛ 

Ноември  0 Учителки от 

ДГ 

  



за начален етап на 

основното 

образование 

Мярка 3. Повишаване на 

квалификацията на 

учителите за 

повишаване на 

равнището на 

грамотност 

Планиране на 

обучението ПУВ в 

съответствие с 

изискванията на ДОС 

и програмната 

система. 

Обогатяване 

педагогическата 

практика на 

педагозите с 

форми и методи, 

насочени към 

подобряване 

уменията за 

слушане, 

извличане на 

информация от 

текст, развитие на 

критическото 

мислене  

 

Ноември  0 Учителки по 

групи 

  

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването 

Мярка 1. Преодоляване 

на 

социалноикономическата 

неравнопоставеност 

1. Организиране на 

занимания по четене 

и по български език в 

рамките на 

допълнителните 

форми . 

Създаване на 

условия за 

целенасочена 

педагогическа 

подкрепа на деца, 

които срещат 

затруднения при 

разбиране на 

езика  

 

Ежегодно 0 Децата от 

ДГ 

Учителки по 

групи 

 

Мярка 2. Преодоляване 

на неравнопоставе- 

ността при билингвите 

1. Проучване на 

проекти и програми 

на МОН и други 

институции, 

спомагащи 

преодоляването на 

неравнопоставеностт

Проучване и 

организиране на 

допълнително 

обучение за деца , 

за които 

българският език 

не е майчин  

Ежегодно 0  Гл. учител, 

учителки по 

групи 

 



а при децата и 

учениците с майчин 

език различен от 

български 

 

Координационен механизъм по отчитане на плана 

 1. Изготвяне и 

представяне на отчет 

за изпълнението на 

училищния план за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността 

Отчет за 

изпълнението на 

училищния план 

Юни. 0  Гл. учител.  

 

 

 

 

  

 

 


