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Мярка № Дейности  Очаквани 

резултати 

Срок за 

изпълнени

е 

Размер на 

източниците 

на 

финансиран

е 

Текуща 

стойнос

т 

Целева 

стойност 

отговорник 

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 Публикуване на 

Училищните 

инициативи в 

изпълнение на 

Училищен план 

за насърчаване 

и повишаване 

на 

грамотността 

в сайта 

на училището 

Улеснен 

достъп до 

информация 

за инициативи; 

координиране 

на 

дейностите 

16.10.2018г. Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици от 

училището/ 

родители/ 

общественост 

Светла 

Иванова 

 2 Изпращане на 

информация за 

публикуване на 

електронната 

страница, 

създадена 

от РУО Варна за 

публикуване на 

осъществените 

регионални 

инициативи. 

Улеснен 

достъп до 

информация 

за инициативи; 

координиране 

на 

дейностите 

До 5 дни 

след 

провеждане 

на 

инициатива 

та 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 общественост Св. Иванова и 
организатори 

те на 

съответните 

мероприятия. 

 3 Участие на 

училището в 

Популяризиране 

на четенето като 

средство за 

м.април 

2019 г. 
Не се изисква 

допълнител 

0 Ученици от 

училището 

Учители от 

ЕКК по БЕЛ 



националния 

маратон на 

четенето 

преодоляване на 

дефицити в 

грамотността. 

Популяризиране 

на 

Международния 

ден на книгата – 

2 април  и на 

авторското 

право-23април 

но 

финансиране 

 4 Изработване на 

постер-

послание към 

всички 

ученици: 

„Десет 

причини да 

чета“ 

Изработване на 

постер с цел 

повишаване 

интереса към 

четенето 

м. ноември 

2018г- 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 Ученици от 

училището 

1 брой 

инициатива 

Училищен 

парламент, 

Гинка Савова 

 5 Акция: Да 

подарим книга, 

да създадем кът 

за четене в 

класната стая 

Насърчаване 

интереса към 

четенето. 

Създаване на 

библиотечен 

кът в класната 

стая 

м. декемри 

2018г. 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици 

начален етап на 

основната 

степен на 

образование, 8 

броя 

инициативи 

Учители и 

учители ЦДО  І 

– ІV клас 

 6 Организиране и 

провеждане на 

кампания за 

съвместно 

четене „Деца 

четат на деца“, 

„Всички 

четат“, „Четем 

заедно“ 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците да 

четат научна и 

художествена 

литература 

м. януари 

2019г. 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици от 

училището, 6 

броя 

инициативи 

ЕКК на 

учители 

начален етап и 

ЕКК на 

учители по 

БЕЛ 



 7 Провеждане на 

занимания 

извън класната 

стая – 

създаване на 

постери и 

колажи по 

любими книги. 

Създаване на 

първата ми 

книжка 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците да 

четат научна и 

художествена 

литература 

м. октомври 

2018г. 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици от 

училището 

Учители ЦДО, 

V и VІ клас 

 8 Организиране 

на публични 

четения – 

„Най-

обичам...“, 

„Любими 

приказни герои 

гостуват в 1 

клас“ 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците да 

четат научна и 

художествена 

литература 

м. март 

2019г. 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици от І, 

ІV, V клас 

Учители 1 клас 

и учители БЕЛ 

и ЦДО ІV и V 

клас 

 9 Организиране и 

провеждане на 

онлайн игра за 

четене от 

електронен 

носител 

Превръщане на 

цифровата 

среда в среда за 

повишаване на 

четенето и 

грамотността 

м. април 

2019г. 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици 

прогимназиале

н и  

гимназиален 

етап 

Учители ИТ 

 1

0 

Седмица на 

книгата: уърк-

шопове, „Аз 

рисувам с 

думи“, Кутия за 

четене 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците да 

четат научна и 

художествена 

литература 

м. април Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици от 

училището 

Класни 

ръководите 

ли на 

учениците от –І 

до ХІІ клас и 

учители БЕЛ 

 1 „Моята първа Насърчаване на м. февруари Не се изисква 0 Ученици от 1 Класни 



1 среща с книгите 

в библиотеката“ 

– тържествен 

ритуал с 

първокласницит

е 

децата да четат 

и да посещават 

училищната 

библиотека 

допълнител 

но 

финансиране 

клас ръководите 

ли на 

учениците от –І 

клас  

 1

2 

Разговор 

„Училището – 

място за деца“ 

и споделяне на 

добри практики 

между 

учителите ЦДО 

за повишаване 

грамотността 

на учениците 

Подобряване на 

професионална 

та и 

методическата 

компетентност 

ва учители 

ЦДО 

м. март 

2019г. 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Учители ЦДО ЕКК на 

учители ЦДО 

 1

3 

Щафетно 

четене с 

ученици от 

начален етап на 

обучение 

Популяризи 

ране на 

четенето по 

повод Деня на 

народните 

будители, 

коледните 

празници и 

трети март 

м. ноември, 

декември, 

март 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици НЕ Доброволчес 

ки отряд 

Мярка 2 

Подпомагане на 

родителите за 

усъвършенстван

е на техните 

умения да 

увличат и да 

насърчават 

1 Инициатива в 

подкрепа на 

четенето с 

родители – 

„Клуб на 

родителите“, 

„Отворени 

врати“ 

Привличане на 

родителите в 

процеса на 

формиране у 

учениците на 

интерес към 

четенето 

м. ноември 

2018г.; 

 м. май 

2019г. 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Родители, 

ученици 

Класни 

ръководите 

ли 



децата си към 

четене и към 

развитие на 

езикови умения 

 2 Организиране 

на 

информационн

и срещи с 

родители за 

подкрепа на 

децата и 

учениците, 

които имат 

проблеми в 

езиковото 

развитие 

Осигуряване на 

информация 

относно 

допълнителни 

те възможности 

за 

преодоляване 

на езиковите 

трудности при 

овладяване на 

българския език 

При 

необходи 

мост  - 

ежемесечно 

в рамките 

на учебната 

година 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Родители на 

деца с 

трудности при 

усвояване на 

бълг. език 

Учители НЕ и 

учители БЕЛ 

 3 „Мама, татко и 

аз заедно 

четем“ 

Насърчаване на 

четенето, 

превръщане на 

четенето в 

социална 

активност 

м. януари Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Родители и 

ученици НЕ 

Учители НЕ 

 4 „Във 

вълшебния свят 

на знаниета“ – 

инициатива за 

насърчаване на 

грамотността с 

участието на 

родителите 

Въвличане на 

родителите в 

процеса на 

обогатяване на 

езиковата 

култура на 

учениците и 

повишаване 

интереса им 

към книгите 

м. май В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 Ученици ІІІ 

класове и 

родители 

Класни 

ръководите 

ли на ІІІа,б 

класове 

Мярка 3 1 Провеждане и Осигурени м. април Не се изисква 0 Доброволчески Мария 



Осигуряване на 

лесен достъп до 

книги и до други 

четива 

популяризиран

е на 

инициативата 

„Подарък за 

училищната 

библиотека“ 

условия за по-

широк достъп 

до детско-

юношеска 

литература 

2019г. допълнител 

но 

финансиране 

отряд Михалева 

 2 Посещение на 

общинската и 

училищната 

библиотека на 

учениците от І 

до ІV клас 

Запознаване на 

учениците с 

реда в 

библиотеката; 

читателски 

картон, 

формиране на 

читателска 

култура 

м. ІХ – ХІІ 

2018г. 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици НЕ Учители ЦДО 

и класни 

ръководите 

ли НЕ 

 3 Организиране 

на срещи с 

автори за 

представяне на 

книги и други 

Популяризиран

е на достъпа до 

книги и други 

четива 

м. април 

2019г. 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 Ученици от 

училището 

В. Гавраилов и 

класни 

ръководите 

ли 

Цел 2 Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка 1 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

1 Организиране и 

провеждане на 

състезание по 

граматика 

„Кривописани 

– 

правописаници

“ 

Оценяване 

равнището на 

грамотност по 

забавен, 

нестандартен и 

различен начин 

м. март 

2019г. 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 Ученици от VІ 

клас 

ЕКК БЕЛ, 

Ралица 

Великова 

 2 Участие в 

литературни 

конкурси, 

организиране 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност и на 

езиковите 

Целогодиш 

но 

Не се изисква 

допълнител 

но 

финансиране 

0 Ученици от 

училището 

ЕКК БЕЛ 



от РУО Варна умения 

 3 Диагностици 

ране  на 

езиковото 

развитие на 

децата в края 

на І клас 

Използване на 

резултатите от 

диагностиката 

за откриване и 

подпомагане на 

децата със 

затруднения 

при четене 

м. май 

2019г. 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 Ученици от 

Іа,б класове 

Директор, 

учители –а,б 

класове 

 4 Национално 

външно 

оценяване по 

БЕЛ на 

учениците в ІV, 

V, VІІ клас 

Описания на 

знанията и 

уменията на 

учениците по 

съдържателни 

области и 

когнитивни 

процеси, 

дефинирани в 

съдържателната 

рамка на 

инструмента 

риума 

м. май 

2019г. 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 Ученици от ІV, 

V, VІІ класове 

Учители ІV, V, 

VІІ класове по 

БЕЛ 

 5 Организиране и 

провеждане на 

входяща и 

изходяща 

диагностика по 

БЕЛ – формат 

на писмените 

работи, обхват 

на учебното 

съдържание, 

анализ на 

Популяризиран

е на 

училищните 

постижения в 

областта на 

четенето и 

грамотността и 

предприемане 

на мерки за 

подобряването 

им 

м. ІХ, Х 

2018г.    и 

V, VІ 2019г. 

Не се изисква 

финансиране 

0 Ученици от 

училището 

ЕКК БЕЛ 



резултатите, 

мерки за 

отстраняване 

на пропуските 

– училищни 

практики 

Мярка 2  

Оптимизиране 

на стандартите 

за учебно 

съдържание и на 

учебните 

програми 

1 Разработване 

на учебни 

програми за 

ЗИП и ИУЧ 

БЕЛ 

Използване на 

учебни 

програми, 

поставящи 

акцент върху 

повишаване 

читивната 

грамотност на 

учениците 

м. 

септември 

2018г. 

Не се изисква 

допълнителн

о 

финансиране 

0 Учебни 

програми по 

ЗИП БЕЛ 

ЕКК БЕЛ 

 2 Участие в 

националното 

състезание по 

БЕЛ 

организирано 

от сдружението 

на учителите 

филолози 

„Любословие“  

Стимулиране 

на 

талантливите 

деца с интереси 

в областта на 

четенето и 

съвременните 

ключови 

компетентности 

Ноември 

2018г., 

февруари 

2019г. 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 ученици ЕКК БЕЛ 

 3 Участие в 

общинска, 

регионална 

олимпиада по 

БЕЛ  

Стимулиране 

на 

талантливите 

деца с интереси 

в областта на 

четенето и 

съвременните 

ключови 

компетентности 

По график 

на РУО 

Варна 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 ученици ЕКК БЕЛ 



Мярка 3 

Повишаване 

квалификацията 

на учителите 

1 Създаване на 

мотивираща 

образователна 

среда в 

училищния 

клас 

Овладяване на 

техниките за 

създаване на 

мотивирища 

образователна 

среда и 

повишаване 

мотивацията на 

учениците за 

овладяване на 

правописните 

норми в 

българския език 

и насърчаване 

на четенето 

През 

годината, 

по 

договаряне 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 Учители БЕЛ ЕКК БЕЛ 

 2 Порфолиото на 

ученика – 

метод за 

контрол и 

оценка на 

учебните 

постижения 

Усвояване 

методиката за 

изработване на 

портфолио и 

чрез 

индивидуална 

оценка на 

уменията на 

учениците да се 

създаде 

възможност за 

преодоляване 

на 

обучителните 

трудноти 

През 

годината, 

по 

договаряне 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 Учители БЕЛ ЕКК БЕЛ 

 3 Провеждане на 

семинар 

съвместно с 

Споделяне на 

опит и 

разгреждане на 

м. януари 

2019г. 

Не се изиксва 

финансиране 

0 Учители БЕЛ и 

учители ЦДО 

ЕКК БЕЛ и 

ЦДО 



учители и 

учители ЦДО 

за работа с 

ученици 

живеещи в 

условия на 

ниска 

грамотност на 

семейството и 

социалната 

среда 

материали за 

работа в 

условия на 

ниска 

грамотност на 

семейството и 

социалната 

среда 

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаване 

Мярка 1 

Преодоляване на 

социално-

икономическата 

неравнопоста 

веност 

1 Осигуряване на 

безплатен 

достъп ддо 

училищната 

библиотека на 

социално слаби 

лица 

Създаване на 

условия за 

достъп до 

книги на 

социално слаби 

лица 

постоянен Не се изисква 

допълнителн

о 

финансиране 

0 Ученици от 

училището 

библиотекар 

 2 Организиране 

на занимания 

по четене и по 

български език 

в рамките на 

целодневната 

организация на 

учебния ден за 

учениците от І 

до VІІ клас 

 

Създаване на 

условия за 

целенасочена 

педагогическа 

подкрепа на 

учениците, 

които срещат 

затруднения 

при четене 

През 

учебната 

година 

Не се изисква 

допълнителн

о 

финансиране 

0 Ученици от І 

до VІІ класове 

Учители ЦДО 

Мярка 2 

Преодоляване на 

неравнопоставе 

1 Осигуряване на 

допълнително 

обучение по 

Провеждане на 

допълнително 

обучениеи 

уч. 

2018/2019г. 

НП „С грижа 

за всеки 

ученик“, 

0 Брой съгласно 

утвърдените 

групи 

учители 



ността  при 

билингвите 

български език 

и по другите 

учебни 

предмети за 

учениците за 

които  

консултации на 

ученици, за 

които 

българският 

език не е 

семеен 

модули 3, 4 и 

НП „Моят 

час“ 

 2 „Да разкажа за 

моя народ и 

неговете 

обичаи и 

кухня“ – 

представяне на 

ученици от 

друг етнос 

Образователна 

интеграция на 

деца билингви 

уч. 

2018/2019г., 

съгласно 

тематичнит

е 

разпределе 

ния за ЧК 

Не е 

необходима 

финансиране 

0 Ученици от 

училището 

Класни 

ръководите 

ли 

Мярка 3 

Преодоляване на 

дигиталната 

пропаст 

1 Електронен 

формат на 

„Речник на 

българския 

език“ 

Да направи 

максимално 

достъпно 

представеното 

в „Речник на 

българския 

език“ пълно 

лексикално 

богатство на 

българския 

език, като по 

този начин 

способства за 

повишаване на 

грамотността 

Постоянен 

през 

учебната 

2018/2019 

година 

Не е 

необходимо 

финансиране 

0 Ученици от 

училище 

Учители  БЕЛ 

 2 ЕСТ – 

програми за 

корекция и 

Запознаване на 

учениците с 

безплатни уеб 

2018/2019 

година 

Не е 

необходимо 

финансиране 

0 Ученици от 

училище 

Учители  БЕЛ 

и ИТ 



предложения за 

корекция 

услуги за лесно 

редактиране на 

български 

текстове, които 

позволяват на 

потребителите 

да коригират 

правописа си и 

да търсят думи 

в различни 

речници. 

Софтуерът за 

компютърна 

обработка на 

езика може да 

способства за 

повишаване на 

грамотността 

 3 Интегриране на 

ИКТ и 

включване на 

дигиталното 

четене в 

образователния 

процес 

Обогатяване на 

ресурсите за 

обучение със 

софтуерни 

материали за 

работа в 

учебните 

часове 

постоянен В рамките на 

бюджета на 

училището 

0 Ученици от 

училището 

учители 

 4 Иновативни 

методи, 

базирани на 

ИКТ 

решенията в 

учебния процес 

на 

Приложение на 

ИКТ за 

създаване на 

интерактивно 

учебно 

съдържание в 

обучението на 

м. ІІ 2019г. Не е 

необходимо 

допълнителн

о 

финансиране 

0 1 обучение от 

учители по ИТ 

Учители 

прогимназиале

н и 

гимназиален 

етап 



прогимназиале

н и 

гимназиален 

етап 

учениците от 

прогимназиале

н и 

гимназиален 

етап 

Координационен механизъм по отчитане на плана 

 1 Изготвяне и 

представяне в 

РУО – Варна 

но отчет за 

изпълнение на 

училищния 

план за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността и 

анализ на 

състоянието и 

напредъка 

Отчет на 

изпълнението и 

анализ на 

състоянието и 

напредъка в 

грамотността 

на училищно 

ниво 

юни 2019 г. Не е 

необходимо 

допълнител 

но 

финансиране 

 1 отчет Председатели 

на ЕКК 

 


