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УЧИЛИЩЕН ПЛАН 
 

на 

ОУ ”Свети Климент Охридски” – Видин 

за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2019/2020 година 

в изпълнение на Национален план за действие в изпълнение на 

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността  

 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 
СРОК  

ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ОТГОВОРНИК ТЕКУЩА 

СТОЙНОСТ 

(брой) 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

(брой) 

 

    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. Участие на 

ученици, родители 
и учители в 

Националната 

седмица на 
четенето.                             

 

Повишаване на 

мотивацията на  
учениците да 

четат  научна и 

художествена и 
литература. 

 

 

 
учебна 

2019/2020 

година 

 

 

 
0 

 

 

 

 
45 ученици 

 

 
 

 

 

МО – начален и 
прогимназиален 

етап 

 
 

 

 

 
 

 

Ръководител КК 
 

 

 

 
 

 

класни 
ръководители, 

преподаватели  

 
 

 

 

 
класни 

ръководители, 

преподаватели, 
учители в 

ЦОУД; 

Ученици от  
III и VI клас,  

класни  

ръководители, 

преподавател по 
БЕЛ 

Взаимодействие 

2. Публикуване 

на училищните 

инициативи в 

изпълнение на 

Училищен план 

за насърчаване 

и повишаване 

на грамотността 

в сайта на 

училището и в 
училищния блог. 

Улеснен достъп 

до информация 

за инициативи; 

координиране на 

дейностите 

учебна 

2019/2020 

година  
 

 

март, 2020 

0 

 

 
 

 

0 

 

 

 

4. Състезание за 

най-бърз четец. 

Насърчаване на 

четивната 
грамотност 

април, 

2020 

 

0 

 

15 ученици 

5. Акция: Да 

разменим/ 

подарим книга. 

 

6. Участие на 

училището в 

Националния 

маратон на 

четенето.  

 

 

7. Организирано 

посещение на 

регионална 

библиотека 

Насърчаване 

интереса към 

четенето.  

 

Популяризиране 

на четенето като 

средство за 

преодоляване на 

дефицити в 

грамотността.  

 

Популяризиране 

на 

Международния 

ден на книгата  

 

май, 2019  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ноември 

2019 г. 

 

 

0  
 

 

 

В рамките 

на бюджета  

 

 

 

 

 

Не се 

изисква 

допълните

 

20 ученици, 

родители 
 

 

1брой 

инициатива 

 

 

 

 

 

2 броя 

инициативи 

mailto:ou_sko@abv.bg


„Михалаки 

Георгиев”  

Повишаване на 

мотивацията на 

учениците да 

четат научна и 

художествена 

литература 

 
април  

2020 г. 
 

 

 
 

лно 

финансира

не 

с регионална 
библиотека 

 

 
 

 

 

Мярка 2.  

Подпомагане на 

родителите за 

усъвършенстван

е на техните 

умения да 

увличат и да 

насърчават 

децата си към 

четене и към 

развитие на 

езикови умения 

1. „Вече съм 

грамотен” –  
празник на 

буквите.  

Подари на детето 
си книга 

Стимулиране на 

родителския 
интерес към 

очакваните 

резултати от 
обучението. 

 

март, 2020  

  

11 
ученици 

 

Класен 
ръководител           

І клас 

2. Включване на 

родителите в 

Националния 
маратон на 

четенето 

Формиране на 

култура за четене 

на разнообразни 
книги за 

удоволствие. 

учебна 

2019/2020 

година 

0  

15 

родители 

 

Класни 

ръководители; 
преподавател по 

БЕЛ 

 

Мярка 3. 

Осигуряване на 

лесен достъп до 

книги и до други 

четива 

1. Участие в 
инициативите на 

Регионална 

библиотека.  

Получаване  на 
любопитни факти 

относно 

историята на 

книгоиздаването 

 

 
учебна  

2019/2020  

година 

 
 

 
0 

 
35 ученици 

 
Преподаватели 

и учители в 

ЦОУД 

 

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка 1. 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

1. Участие в  
Национални 

състезания и 

олимпиади. 

Получаване  на 
обективна 

информация 

относно 
равнището на 

грамотност  на 

учениците. учебна 

2019/2020 
година 

 
0 

 
15 ученици 

 
Учител по БЕЛ, 

учители 

начален етап, 
учители в 

ЦОУД 

2. Индивидуална 
работа с 

учениците, които 

не владеят 

български език в 
достатъчна степен, 

в часовете за 

консултации. 

Подобряване на 
уменията на 

учениците за 

работа с различни 

типове текст. 
 

 
0 

 
20 ученици 

3. Сътезание 

„Ловец на 

грешки на 

випуска” 

Поощряване на 

знанията и 

уменията на 

учениците в 

областта 

писмената  

грамотност 

 

март - 

април, 

2020 г. 

 

0 

 

35 ученици Учител по БЕЛ, 

учители 
начален етап 

 

 
 

 

 




