
                  Приложение 1 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ,, МАТИ БОЛГАРИЯ“ - ГР. КАЗАНЛЪК 

 

 

                Утвърдил:……… 

                Директор: Боряна Попова  

               Заповед №РД-10-1147/14.09.2021 г. 

ПЛАН 

за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2021 / 2022 г. 

в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода   2021/ 2022 година 

                              

             №      Дейности Очаквани резултати Срок за изпълнение Отговорна  институция / 
организатори 

Цел 1. Създаване на 

благоприятна среда за 

усвояване на българския 

книжовен език,  

насърчаване и повишаване 

на грамотността 

     

Мярка1. Привличане на 
общественото внимание към 
значението на грамотността и 
популяризиране на четенето 

1 Популяризиране на 
информация във връзка с 
ученически конкурси - 
,, Моето училище на 30 
години" , „И ний сме дали 
нещо на светът“,"Децата на 
Казанлък рисуват света" и др. 

Повишаване на равнището на 
грамотност , на езиковите умения и 
интереса на учениците към 
фолклора, художествената 
литература и празниците в 
календара  

м.ноември 2021 
м.май 2022 г. 

ОУ ,, Мати Болгария „-
преподаватели по БЕЛ, 
класни ръководители - II, 
III  и IV клас 
Марг. 
Димитрова,Д.Димитрова 

 2 Организиране и провеждане 
на кампания за съвместно 
четене,, Деца четат на деца“- 
 четене на български народни 
приказки пред по-малки 
ученици ,илюстриране и 
драматизация 

Повишаване на мотивацията на 
учениците да четат художествена и 
научна литература 

м.ноември 2021г. 
м.март - април 2022 г. 

 
Класни ръководители  и 
учители ЦОУД / I-IV клас/ 
Кл.ръководители на IV кл. 

 3 Организиране и провеждане         
Седмица на детската книга и 
изкуствата за деца –четене на 
приказки от учениците 

Повишаване на мотивацията на 
учениците да четат художествена и 
научна литература, както и да 
представят образи на любими герои 

  м. април 
   2022 г. 

ОУ ,,Мати Болгария“ 
Класни ръководители  - 
III ,IV  клас и 
преподаватели в ЦОУД 



/,,Любими приказни герои “/    

 4 Организиране и провеждане 
на публично четене 
,, Живеем в земята на Ботев,, 

Повишаване на мотивацията на 
учениците да четат художествена 
литература 

 м. януари 
    2022 г.,юни 2022 г. 

ОУ ,,Мати Болгария“ 

 5 Провеждане и 
популяризиране на 
инициативата 
,,Подарък за класната 
библиотеката“,  
Провеждане на инициативи 
за подаряване и размяна на 
книги 

Насърчаване на четивната 
грамотност при учениците 
 I – IV клас 
  
 
 
V-VII  клас 

м. ноември 
2021 г. 
м.април 2022 г. 

ОУ ,,Мати Болгария“ 
Класни ръководители  в 
начален и в 
прогимназиален 
етап,преподаватели по 
БЕЛ 
  

 6 Организиране и провеждане 
на състезание„Най – добър 
четец“/ II –IV клас/ 
  Приказен следобед –„Бъл- 
гарски народни приказки“ 

Повишаване на мотивацията на 
учениците да четат художествена и 
научна литература 

м. ноември2021 г, 
м.март- април 2022 г. ОУ „Мати Болгария“ 

 II-IV клас ,класни 
ръководители и учители  
на II и  III клас  ЦОУД  

 7 Провеждане на тържества по 
паралелки – І клас  
,,Вече сме грамотни” 
     Изработване на 
книгоразделители за 
празника 

Повишаване на мотивацията на 
учениците за усъвършенстване на 
учебни дейности, като четенето и 
писането 

 м.март- април 
   2022 г. 
 
 
 
 

ОУ ,, Мати Болгария „ 
кл. ръководители на I 
клас,  
учители  ЦОУД , 
 
кл.ръководители на II клас 

 8 Провеждане на инициативи,  
свързани с популяризиране 
на училището  
Издаване на 
вестник“Лексикон“ 

Повишаване на популярността на 
училището сред гражданството и 
привличане интереса на децата и 
родителите 

Съгласно плана на 
училището за 
празници и ритуали 
и плана за 
дейностите по 
рекламната 
стратегия 

ОУ ,, Мати Болгария „ 
Съобразно плана на 
училището за празници и 
ритуали и плана за 
дейностите по 
рекламната стратегия- 
преподаватели по БЕЛ и 
класни ръководители 

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

1 Провеждане на беседа в 
рамките на тематични 
родителски срещи по 
паралелки -  ,, Значението на 
доброто владеене на 
българския книжовен език" 

Повишаване на информираността 
на родителите, както и тези от 
различни етноси, относно ролята на 
владеене на българския книжовен 
език 

м. ноември-
декември 2021 г.,по 
графика на 
паралелките 
 
 

ОУ ,, Мати Болгария „ 
кл. р - ли  І – VII клас 
ЗДУД 
 



 2 Запознаване с реда и начина 
за  библиотечно обслужване 
на учениците . Посещение на 
библиотека“Искра“-детски 
отдел 

Осигуряване на информация  на 
родителите и децата, относно 
формиране на култура за четене на 
разнообразна  художествена и  
научна литература 

 м.ноември2021 -
април 2022 г. 
     

ОУ ,, Мати Болгария „ 
Кл.ръководители на III –IV 
клас 

Цел 2 . Повишаване на 

равнището на грамотност 

     

Мярка 1. 
 Оценяване на равнището на 
грамотност 

1 Прилагане на ефективни 
форми на работа с 
учениците, невладеещи  
български език в достатъчна 
степен, в часовете  за 
консултации, в часовете за 
разширена подготовка и 
групи по интереси. 
Своевременно уведомяване 
на родителите за тяхното 
ниво на  
грамотност. 

Получаване на обективна 
информация, относно 
възможностите на учениците за 
работа с различни видове текст и 
когнитивни равнища, оказване на 
своевременна помощ. 

м. октомври 2021- 
май 2022 г. 
 

ОУ ,, Мати Болгария „ 
преподаватели  БЕЛ 
  I – VII  клас 

   
 2 

Провеждане на тематично 
заседание на екипите по 
ключови компетентности, на 
преподавателите от начален 
етап и преподавателите по 
Български език и литература  
V – VII  кл., обсъждане  на 
добри училищни практики за 
проследяване, оценка и 
анализ на постигнатите  
равнища на грамотност. 

 
Популяризиране  училищното ниво 
на постижения  в  
областта на четенето и грамотността 

 
м.декември 
2021 г. 
м. март-април 2022 г. 

 
ОУ ,, Мати Болгария „ 
 
председател и на екипи 
по ключови 
компетентности в 
начален и в 
прогимназиален етап,  
преподаватели  по БЕЛ в 
прогимназиален етап 

 3 Популяризиране на  информация 
във връзка  с ученически 
литературни  конкурси: ,, Моето 
училище " и др. 

Подпомагане на оценяването на 
равнището на грамотност и на 
езиковите умения 

м.ноември 2021 г. 
м.май  2022 г. 

ОУ ,, Мати Болгария , 
класни ръководители в 
начален и в 
прогимназиален етап с 
отговорници Беатрис 
Кацарова,Бл.Качакова,Ма
рия Белчева 



 4 Участие в състезание "Знам и 
мога" 

Подпомагане на оценяването на 
равнището на грамотност  

Съгласно заповед на 
МОН 

Класни ръководители в 
начален етап 

 5 Участие в състезанията, 
организирани от СБНУ-„Аз и 
буквите“ 

Подпомагане на оценяването на 
равнището на грамотност и на 
езиковите умения 

Съгласно заповед  на МОН 
за извънучилищните 
дейности 

Класни ръководители 
начален етап 

Мярка 2 
Оптимизиране на стандартите за 
учебно съдържание и на учебните 
програми 

1 Участие в общински , 
областен и национален кръг 
на олимпиади / състезания 
по различните дисциплини 

Стимулиране на талантливи деца и 
ученици с интереси в областта на 
четенето и съвременните ключови 
компетентности 

м. октомври 2021 - 
м. май 2022 г. 

ОУ ,, Мати Болгария „ 
преподаватели  
  I – IV кл. 
 V – VII  кл. 

 2 Пробен изпит по БЕЛ в 7клас Подпомагане на оценяването на 
равнището на грамотност и на 
езиковите умения 

м. май 
2022 г. 

ОУ ,, Мати Болгария „ 
преподаватели по  
 БЕЛ 7клас 

Мярка 3. 
Повишаване на квалификацията на 
учителите за повишаване на 
равнището на грамотност 

1 Участие на преподаватели по 
български език и литература  
І – ІV и V – VII  клас, в 
обучения, квалификацион- 
ни курсовe , семинари и др. 
квалификационни форми, 
организирани от РУО, МОН  

Обучени учители от начален етап за 
прилагане на съвременни практики 
в обучението 

м. октомври 2021- 
м. май 2022  г. 
 
 

ОУ ,, Мати Болгария" 
Директор, ЗДУД, 
преподаватели  по бълг. 
ез. и литература 
 І – ІV клас  
V – VIII клас 

 2 Използване на различни 
интерактивни средства в 
часовете по 
общообразователна и 
разширена  подготовка ,в 
групите за занимания по 
интереси 
 за повишаване на  речево - 
комуникативната култура на 
учениците и засилване на 
интереса по учебния предмет 

Създаване на условия за по – 
ефективна работа с ученици с ниска 
степен на грамотност 
 

м.  октомври 2021- 
м. май 2022 г. 
 

ОУ ,, Мати Болгария „- 
преподаватели  по 
БЕЛ,преподаватели в 
начален  етап 
  
 
 
 

Цел. 3. Увеличаване на 

участието родителите и 

приобщаване към нормите 

и ценностите на книжовния 

език  

 

     



Мярка 1. Преодоляване на 
неравнопоставеността  при 
билингвите 

1 
 
 
 
2 

Осигуряване на 
допълнителна подкрепа за 
деца, чиито майчин език е 
различен от българския 
Привличане на родителите на 
деца билингви към по-
активна съвместна работа с 
преподавателите  
 

Повишаване нивото на 
грамотността 
 
 
Повишаване нивото на 
грамотността  и мотивиране към 
усвояване и прилагане на 
книжовните норми в речевата 
практика 

м.септември 2021- 
м. юни  2022 г. 
 
 
 

ОУ ,, Мати Болгария „ 
всички преподаватели, в 
чиито класове има деца 
билингви 

 

 


