
 

  

ПЛАН   
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ 

НА ГРАМОТНОСТТА 
В 105.СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ 
УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

 
 



            І. УВОД 
1. Училищният план за повишаване на грамотността е разработен в съответствие с Националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) „Четенето – ключът за повишаване на грамотността на 
нацията“, приета от МС с Протоколно решение № 44.5 от 22.10.2014 г. 

2. Работата  на учителите,  преподаващи в 105. СУ „Атанас Далчев”,  е насочена към създаване на благоприятна среда 
за насърчаване на четенето, за повишаване на равнището на грамотността и за увеличаване на участието и 
постепенното приобщаване на учениците към общността на четящите за удоволствие хора.  

3. Целта на учителите от училището е създаване на следните видове грамотност: 
 базова грамотност – умение за четене с разбиране на текст, за писане и за правилна употреба на езика в 

конкретен контекст (свързва се с компетентностите, които се очаква да притежават учениците в края на IV клас; 
 функционална грамотност – умение за откриване, подбиране, извличане, анализиране и синтезиране на 

информация от различни източници и за използването й за постигане на дадена цел както в обучението по 

всички учебни предмети, така и в различни житейски ситуации (свързва се с компетентностите, които се очаква 
да притежават учениците в края на основното си образование – VІІ клас; 

 мултифункционална грамотност – компетентност за създаване, разбиране, тълкуване и критическа оценка на 
писмена информация (свързва се с компетентности, които се очаква да развиват и демонстрират лицата в 
рамките на обучението си за придобиване на средно образование – ХІІ клас. 

4. Училищният план е приет с решение на Педагогически съвет, Протокол № 15/ 13.09.2019 г. 
    

            ІІ. ОСНОВНИ  ЦЕЛИ  
1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността 

2. Повишаване на равнището на грамотност 
3. Увеличаване на участието на ученици и учители и приобщаване на родителите 

 

     ІІІ. ДЕЙНОСТИ 
1.  Дейностите са насочени: 
 към създаване на умения за четене с разбиране; 

 за интерпретиране на прочетеното от различни източници; 
 за подобряване на базовата и функционална грамотност на учениците. 

2. Дейностите ще помогнат на учениците да придобият ключови компетентности – общоучебни, общокултурни, 

дигитални, социални, които ще са им необходими за успешна личностна и професионална реализация и за активен 
граждански живот. 

 

№ ДЕЙНОСТИ КЛАС СРОК ОТГОВОРНИК 

1. Участие в осмата национална конференция 
„Насърчаване на четенето 2019 г.“ - предизвикателство 
и вдъхновение 

ІV – Х  Август  
2019 г. 

Председателите на МО по 
български език и литература и 
чужди езици 



2. Провеждане на вътрешноучилищна квалификация за 
запознаване с ДОС за учебното съдържание във връзка 

с новите учебни програми по БЕЛ в Х клас 

Х Септември 
2019 г. 

Миглена Вергилова, 
старши  учител по БЕЛ 

3. Публикуване на училищния план  за насърчаване и 
повишаване на грамотността на интернет страницата 

на училището 

 Октомври 
2019 г. 

Снежина Георгиева, 
заместник – директор по УД 

4. Проверка уменията на учениците за работа с различни 

типове текст - оценяване на четивната грамотност на 
учениците в ІV и VI клас  

VІ Октомври  

2019 г. 

Виолетка Първанова,  

старши учител ІV клас, 
Мария Павлова, учител по БЕЛ  

5. Изграждане на кът за четене на І етаж за учениците от 
начален етап 

І - ІV Октомври  
2019 г. 

Домакин, Библиотекар 
Гергана Стоилова, председател 
на МО на начален етап 

6. Изработване на постер - послание „Десет причини да 
чета“ по повод Националната седмица на четенето 

І - ХІІ Октомври  
2019 г. 

Ученически парламент 
Галя Накова, училищен 

психолог 

7. Популяризиране на резултатите от изпълнение на 

проект „Арттрейлъри“  по Програма „Еразъм+”. 

І - ХІІ Ноември  

2019 г. 

Нина Серкова,  

учител по италиански език, 
координатор на проекта  

8. Участие на ученици и учители в дейности за 
европейска мобилност и европейски училищни 
партньорства 

ІХ - ХІІ Ноември 
2019 г. 

Нина Серкова, Миглена 
Вергилова, Малинка  Петрова, 
Мирела Марчева 

9. Организирано посещение на библиотеката на ученици 
с цел насочване вниманието на учещите към достъпни 

за тях книги 

V - XII Октомври – 
Ноември,  

2019 г. 

Учители  по чужди езици и БЕЛ 

10. „Книга или филм“ – Дискусия за сравняване на 

предимствата и недостатъците, приликите и  
разликите, за и против това дали да прочетем книгата, 
или да гледаме филма по нея 

V – VII Октомври- 

Ноември  
2019 г. 

Учители по БЕЛ и чужди езици 

11. Идейни проекти по класове: „Аз прочетох тази книга, 
прочети я и ти“  

ІІІ - VІІ Ноември – 
Декември 

2019 г. 

Класни ръководители, 
Учители по БЕЛ 

12. „Без какво не може четенето“ – открити уроци по повод 

Националната седмица на четенето 

IIІ и VІ Ноември  

2019 г. 

Класни р-ли на IIІ клас, 

Юлия Терзийска, старши 
учител по БЕЛ 

13. Изработване на нагледни материали, подпомагащи 
грамотността на децата: 
 Да изградим замък на звуковете в българската реч; 

I - II Ноември  
2019 г. 

 

Людмила Кирилова,  
старши учител в І клас 
Румяна Тунева,  



 Да построим къщата на родния език; старши учител във IІ клас 

14. Попълване на къта за четене на ІІІ етаж „Вземи, 

прочети, остави книга“ по повод Националната 
седмица на четенето 

V - XII Ноември  

2019 г. 
 

Анелия Рачева,  

старши учител по АЕ  
Емилия Никова,  
старши  учител по БЕЛ 

15. Творческа лаборатория – Приказка с различен край 
(Приказка по аналогия) 

II - IV Ноември   
2019 г. 

Април 2020 г. 

Класни р-ли на II – IV клас 
Учители в ЦДО на II – IV клас 

16. Да направим коледен подарък – книга  I - VII Декември  
2019 г. 

Класни р-ли на I – VII клас, 
учители по БЕЛ 

17. Осигуряване на допълнителни условия за обучение по 
български език и по други учебни предмети за деца 

билингви 

І - ХІІ През цялата 
година 

Преподавателите по БЕЛ 

18. Провеждане на допълнително обучение по български 

език на деца на чужди граждани пребиваващи в 
страната  

І - ХІІ През цялата 

година 

Преподавателите по БЕЛ 

19. Провеждане и популяризиране на инициатива 
„Подарък за училищната библиотека” - системно и 
планирано обновяване на фонда от книги на 

библиотеката  

 През цялата 
година 

Училищно настоятелство 
 Библиотекар 

20. Организиране на училищни инициативи с участие на 

ученици, преподаватели от училището и обществено 
известни личности (поети, писатели, журналисти) за 
обсъждане на проблемите с грамотността  

V - ХІІ Февруари 

2019 г. 

Миглена Вергилова,  

старши учител по БЕЛ 

21. Четене с рисуване  II - IV Декември 
2019 г 

Април 2020 г. 

Учители в групи за ЦДО  
II – IV клас 

22. Конкурс за рисунка „Моят любим герой от приказките” 
 

I - IV Декември  
2019 г. 

Април 2020 г. 

Учители в групи за ЦДО  
I – IV клас 

23. Участие в състезанието по английски език 
„Лингвистично Кенгуру“, организирано от Кеймбридж 

Асоциация на училищата в България 

ІV - ХІІ Февруари- 
Март 2020 г. 

Преподавателите по  
английски език 

24. Анкета „Моята любима книга и любимите книги на 

моите родители“ 

III  Март 2020 г. Класни ръководители на III  

клас 

25. Провеждане на състезание „Аз и буквите“ на СБНУ I - IV Март 2020 г. Гергана Стоилова, председател 
на МО на учителите в начален 

етап 



26. Участие в  конкурс за грамотност по английски език 
"Спелинг Бии"  

ІV - VІІ Март – Април 

2020 г. 
Снежина Георгиева,  
Заместник – директор по УД 

27. Състезание по правопис и краснопис  І - ІV Март 2020 г. Класни ръководители на  
І – ІV клас 

28. Състезание за най - бърз четец „Минута е много“ ІІ и ІІІ Април  
2020 г.  

Класни ръководители на  
І – ІІ клас 

29. Участие на учениците в Националния маратон на 
четенето 

I - ХІ Април 
2020 г. 

Класни р-ли на I - IV клас, 
Учители по БЕЛ в V- ХІ клас 

30. Публикуване на съобщения,  нормативни и 

административни актове, насочени към повишаване 
на квалификацията на педагогическите кадри в 

областта на грамотността 

 Учебна  

2019/2020 г. 

Директор,  

Заместник – директор по УД, 
Председатели на МО 

31. Провеждане на тематичен педагогически съвет за 

споделяне на добри практики  „Насърчаване на 
четенето” през учебната 2019/2020 година 

 Април 

2020 г. 

Директор, председатели на МО 

32. Участие в международния конкурс за есе по фрагменти 

от творчеството на Торквато Тасо, италиански поет от 
ХVІ век 

ХІ - ХІІ Април 2020 г. Евелина Пачеджиева, старши 

учител по италиански език 

33. Участие в международен конкурс за поезия в гр. 
Триуджо, Италия  

VІІІ - ХІІ Април 2020 г. Жанет Борлакова, старши 
учител по италиански език 

34. „Знам и мога“  – състезание за  IV клас IV Април 2020 г. Класни р-ли на IV клас 

35. Изработване на ARTKTRAILER  на български роман IX – XII Април 2020 г. Нина Серкова, учител по Ит.Е 

36. Организиране на конкурс „Най – активен читател в 
училищната библиотека“ 

I - VII Април 2020 г. Славка Стойчева, библиотекар 

37. Диагностициране на езиковото развитие в края на 
първи клас 

I Май 2020 г. Класни р-ли на I клас,  логопед 

38. Позитивното общуване с Ябълка ІІ б Май 2020 г. Румяна Тунева, класен 
ръководител на ІІ б клас 

39. „Запомни правописа на тези думи!“ - Изработване на 
нагледни материали, подпомагащи грамотността на 
учениците. 

ІV - VII май - юни 
2020 г. 

Учителите по БЕЛ,  
класни ръководители на ІV клас 

40. „Моят пътеводител към света“ – представяне на 
събрана информация, любопитни факти и снимков 

материал за страни, забележителности и непознати 
места, изучавани по география, през погледа на 
ученика. 

V - VII май - юни 
2020 г. 

Учителите по география и 
икономика  и БЕЛ 

41. „ Знаете ли, че…“– Изготвяне на материали за авторите ХІІ Април  Учители по БЕЛ  



и произведенията, участващи в ДЗИ 2020 г. и ученици от ХІІ клас 

42. „Какво би станало, ако…“  

 Пренасяне на събития, личности, автори, герои в 
различно време и на различно място. Представяне на 
ученически версии.   

V - VII май - юни 

2020 г. 

Учителите по история и 

цивилизация и БЕЛ 

43. „Познай героя“. Изграждане на профил на 
героя/героите. 

 Описание на характера/характерите по илюстрация, 
портрет, картина; 

 Да опишем как си представяме героя/героите след 
като прочетем за неговия/техните характер/. 

V - VII май - юни 
2020 г. 

Учителите по БЕЛ и чужди 
езици 

44. Да напишем интервю: 

 С литературен герой/герои 
 С историческа личност/личности  

 С пътешественик, изследовател  

V - VII учебна 

2019/2020 г. 

Учителите по история и 

цивилизация, география и 
икономика, БЕЛ и чужди езици 

45. „Какво се случва с героя/героите след края на 

произведението“ - създаване на диалози, продължения 
на случката, малък сценарий за драматизация  

V - VII учебна 

2019/2020 г.  

Учителите по БЕЛ и чужди 

езици 

46. Да си помогнем с интернет: 

 Учениците събират изображения – плакати, снимки 
на корици на книги, илюстрации към изучавани 

произведения и любопитни факти за автори; 
 Учениците използват електронни приложения за 
направата на анимация, комикси и др. 

V - VII учебна 

2019/2020 г.  

Учителите по БЕЛ, чужди езици 

и информационни технологии 

47. Да напишем писмо на герой или автор на произведение  V - VII учебна 
2019/2020 г. 

Учителите по БЕЛ и чужди 
езици 

48. Да напишем материал за вестник: 
 По литература – Да представим любима книга, която 

препоръчваме да се прочете; 
 По география и икономика – Да представим 

интересна туристическа дестинация, област или 

забележителност в България и по света; 
 По чужд език – Да опишем и представим по 

интересен начин български обичай или традиция 

V - VII учебна 
2019/2020 г. 

Учителите по БЕЛ, география и 
икономика и чужди езици 

49. Готови ли сме за ДЗИ? Провеждане на пробна матура 
по БЕЛ и втори задължителен ДЗИ по избор на ученика 

за ХІІ клас и по БЕЛ и математика за Х клас 

Х и ХІІ Април 2020 г. Учители по предмети 



50. „Бъди грамотен!“  – състезание по езикова грамотност 
по класове и паралелки   

V - VІІ май - юни 
2020 г. 

Учителите по БЕЛ и класни 
ръководители на V – VІІ клас 

51. Провеждане на дискусии, заложени в тематичните 
разпределения на часовете на класа по темите: 
 Десет причини да чета, да бъда грамотен, да бъда 

образован 
 Какво поражда необходимостта от учене през целия 

живот? 

VIII - XII учебна 
2019/2020 г. 

Класни ръководители на  
VIII – XII клас 

52. Участие в олимпиади по БЕЛ, АЕ, Ит.Е, история и 

цивилизация, география и икономика, биология и ЗО, 
химия и ООС, физика и астрономия, математика 

ІV - ХІІ Съгласно 

график на 
МОН 

Председатели на МО 

 

 

 

 

  


