
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ”ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” №1 

тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg 

 

ДЕЙНОСТИ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОДИНА 

 

1. Публикуване на Училищните инициативи в изпълнение на Училищен 

план за насърчаване и повишаване на грамотността в сайта на училището. 

Срок: 16.10.2017г. 

Отговорник: Светла Иванова 

 

2. Провеждане на занимания извън класната стая – създаване на постери и 

колажи по любими книги. Създаване на първата ми книжка. 

Срок: м. октомври 2017г. 

Отговорник: Учители ЦДО, V и VІ клас 

 

3. Изработване на постер-послание към всички ученици: „Десет причини 

да чета“. 

Срок: м. ноември 2017г 

Отговорник: Училищен парламент, Гинка Савова 

 

4. Щафетно четене с ученици от начален етап на обучение. 

Срок: м. ноември 2017г 

Отговорник: Доброволчески отряд 

 

5. Инициатива в подкрепа на четенето с родители – „Клуб на родителите“, 

„Отворени врати“. 

Срок: м. ноември 2017г 

Отговорник: Класни ръководители 

 

6. Акция: Да подарим книга, да създадем кът за четене в класната стая. 

Срок: м. декемри 2017г. 

Отговорник: Учители и учители ЦДО  І – ІV клас 

 

mailto:su_v.levski@abv.bg


7. Щафетно четене с ученици от начален етап на обучение. 

Срок: м. декември 2017г 

Отговорник: Доброволчески отряд 

 

8. Организиране и провеждане на кампания за съвместно четене „Деца 

четат на деца“, „Всички четат“, „Четем заедно“. 

Срок: м. януари 2018г. 

Отговорник: ЕКК на учители начален етап и ЕКК на учители по БЕЛ 

 

9. „Мама, татко и аз заедно четем“. 

Срок: м. януари 2018г. 

Отговорник: Учители НЕ  

 

10. „Моята първа среща с книгите в библиотеката“ – тържествен ритуал с 

първокласниците. 

Срок: м. февруари 2018г. 

Отговорник: Класни ръководители на учениците от –І клас 

 

11. Иновативни методи, базирани на ИКТ решенията в учебния процес на 

прогимназиален и гимназиален етап. 

Срок: м. февруари 2018г. 

Отговорник: Учители прогимназиален и гимназиален етап 

 

12. Щафетно четене с ученици от начален етап на обучение. 

Срок: м. март 2018г 

Отговорник: Доброволчески отряд 

 

13. Организиране на публични четения – „Най-обичам...“, „Любими 

приказни герой гостуват в 1 клас“. 

Срок: м. март 2018г. 

Отговорник: Учители 1 клас и учители БЕЛ и ЦДО ІV и V клас 

 

14. Разговор „Училището – място за деца“ и споделяне на добри практики 

между учителите ЦДО за повишаване грамотността на учениците. 

Срок: м. март 2018г. 

Отговорник: ЕКК на учители ЦДО 

 

15. Организиране и провеждане на състезание по граматика „Кривописани 

– правописаници“. 



Срок: м. март 2018г. 

Отговорник: ЕКК БЕЛ, Ралица Великова 

 

16. Организиране и провеждане на онлайн игра за четене от електронен 

носител. 

Срок: м.април 2018 г. 

Отговорник: Учители ИТ 

 

17. Седмица на книгата: уърк-шопове, „Аз рисувам с думи“, Кутия за 

четене. 

Срок: м.април 2018 г. 

Отговорник: Класни ръководители на учениците от –І до ХІІ клас и 

учители БЕЛ 

 

18. Провеждане и популяризиране на инициативата „Подарък за 

училищната библиотека“. 

Срок: м.април 2018 г. 

Отговорник: Мария Михалева 

 

19. Участие на училището в националния маратон на четенето. 

Срок: м.април 2018 г. 

Отговорник: Учители от ЕКК по БЕЛ 

 

20. Организиране на срещи с автори за представяне на книги и други. 

Срок: м.април 2018 г. 

Отговорник: В. Гавраилов и класни ръководители 

 

21. Инициатива в подкрепа на четенето с родители – „Клуб на родителите“, 

„Отворени врати“. 

Срок: м. май 2018г 

Отговорник: Класни ръководители 

22. „Във вълшебния свят на знаниета“ – инициатива за насърчаване на 

грамотността с участието на родителите. 

Срок: м. май 2018г 

Отговорник: Класни ръководители на ІІІа,б класове 

 

23. Диагностициране  на езиковото развитие на децата в клас на І клас. 

Срок: м. май 2018г 

Отговорник: Директор, учители –1а,б класове 


