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Дата:………..
Утвърдил:……….
Елена Добрева – директор

УЧИЛИЩЕН ПЛАН

за действие в изпълнение на Национална стратегия за
насърчаване и повишаване на грамотността през периода
учебна 20152016 година

Планът е разработен в съответствие с Национален и Регионален план за действие през 20152016г. в
изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода
(20142020 година), приета от Министерски съвет с протоколно решение № 445/22.10.2014г. и на
основание т.9.2. от посочената стратегия

ЦЕЛИ:
1.
Постигане на начална грамотност за всички ученици
2.
Да се повиши функционалната грамотност на учениците.
3.
Да се повишат качеството и резултатите от училищното образование.

ЗАДАЧИ:
1.
Да се сведе до минимум броя на учениците отпадащи от училище.
2.
Максимален брой ученици да усвоят нормите на книжовния
български език.
3.
Да се работи за приобщаване на семейството към задачите на
училищното обучение.
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ДЕЙНОСТИ :
1. Преподавателите по всички учебни предмети да съставят план за работа
във връзка с националната стратегия за насърчаване на грамотността, като
насочат учениците към релевантен подход при решаване на проблемите.
Срок: 01.11.2015 г.
Отг.: всички преподаватели
2. По повод Международния ден на детската книга, 2 април, да се
организира маратон по четене.
Срок: 15.04.2016 г.
Отг.: Вангелова, Велкова, Панайотова,
Караманова, Степанова и учителите от начален етап
3. В кабинетите по български език и литература и в класните стаи на
начален етап да се обособят кътове с книги от художествена литература.
Срок: 01.12.2015 г.
Отг.: Вангелова, Велкова, Панайотова,
Георгиева, Колева, Славова, Атанасова
4. Да се проведат уроци в библиотеката на читалище „Св. св. Кирил и
Методий” на тема „Работа с речници. Търсене на информация”.
Срок: декември 2015 г. – март 2016 г. Отг.: Вангелова, Панайотова и
класните ръководители на III и IV клас
5. Да се организира среща с поетесата Красимира Славова на тема
„Поезията – откровение на душата”.
Срок: април 2016 г.
Отг.: Панайотова, Вангелова
6. Да се проведе открит урок в училищния музей .
Срок: април 2016 г.
Отг. Йорданова
7. Да се проведе училищен рецитал по стихове на Ботев и Вазов.
Срок: януари 2016 г.
Отг.: Вангелова
8. Да се проведе открит урок в начален етап, свързан с обучението по
български език.
Срок: м. май
Отг.: Нела Иванова и
9. Да се направи постер „10 причини да чета”.
Срок: 15 ноември 2015 г.
Отг.: Славова
10. Да се стимулира попълване на ученически лексикони и читателски
дневници, като се отчетат резултатите в края на май.
Срок: края на май
Отг.: класните ръководители
11. Да се инициира четене с родителите „Мама, татко и аз – заедно четем.”
Срок: датите на родителските срещи Отг. Класните ръководители
12. Моята първа среща с книгата. Тържество за буквите.
Срок: март 2016 г.
Отг. Руска Георгиева
13. Вечер на приказката в детската градина.
Срок: февруари 2016 г.
Отг. Елена Цветкова
14. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” да участват в местния
конкурс на името на Димка Янчева.
Срок: май 2016 г.
Отг. Вангелова
15. Да се предвиди час за найбърз четец „Минута е много” в часа на класа.
Срок: според плана на кл. рл
Отг. Класните ръководители
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16. Да се работи с родителите от класните ръководители по националните
образователни изисквания.
Срок: октомври
Отг. класните ръководители
17. Провеждане на Детско утро по повод 115 години от рождението на
Антоан дьо Сент Екзюпери – съвместна инициатива с детски отдел на
градската библиотека.
Срок: ноември
Отг. Вангелова
18. През месец май да се отбележи 1200 г. от раждането на Методий със
съдействието на читалищни работници.
Срок: м. май
Отг.Вангелова, Велкова, Караманова
19. По повод Деня на будителите да се подготви изложение на книги и
учебници от времето на родителите на учениците ни.
Срок: октомври
Отг. Йорданова, учители и родители
20. Класните ръководители в начален етап да работят по програми за
допълнително ограмотяване с изоставащи ученици на основание чл.114 от
ППЗНП.
Срок: 15.09.2015 г. – 15.06.2016 г. Отг.: Р. Георгиева, В. Колева, А.
Атанасова, Т. Ангелова, Ат. Славова, М. Йорданова
Настоящият план е разглеждан на заседание на педагогическия съвет по
протокол № 2/05.10.2015 г., но не е приет тогава. Утвърден е със заповед
на директора № 61292/07.10.2015 г.
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