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Заповед № РД-01-1033 / 14.09.2022г. 

 
План  

за насърчаване и повишаване на грамотност в ПГТ с.Владимирово във връзка с 

изпълнение на Стратегията за учебната  2022/2023г. 

 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 9 / 13.09.2022г. 
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Мярка № Дейности Очаквани резултати Срок на 

изпълнение 

Текуща 

стойност 

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 Изготвяне и представяне 

на проект за оперативен 

план за 2022/2023г. за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността 

Запознаване на ПС с плана 

за периода 2022/2023г. 

Септември 

2022г. 

0 Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Учителите по 

БЕЛ и 

чуждоезиково 

обучение 

 2 Утвърждаване на 

училищен план за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността като 

неразделна част от 

документацията на 

училището  

Поставяне на цели и задачи 

за подобряване на 

училищното ниво 

Септември 

2022г. 

0 Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Комисия 

определена с 

решение на 

ПС 

 3 Запознаване на учениците 

и родителите с плана  

Различни инициативи за 

улеснен достъп до 

информация за 

планираните инициативи 

координиране на 

дейностите по плана  

Октомври 

2022г. 

0 Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Училищно 

ръководство и 

всички 

учители 

 4 Участие в училищен 

маратон на четенето  

Участие в мартон на 

четенето през учебната 

година и през лятната 

ваканция  

Ноември –юни 

2022/2023г. 

0 Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Учителите по 

БЕЛ, НЧ с.Вл-

во 

 5 Участие в отбелязването 

на деня на книгата и деня 

на авторското право  

Привличане на обществено 

внимание върху 

проблемите на 

грамотността и 

популяризирането на 

четенето 

април 2023г. 0 Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Учителите по 

БЕЛ , НЧ 

с.Вл-во 

 6 Организиране на 

публични четения ;четене 

на поезия и проза в у-ще и 

на публични места 

Повишаване на 

мотивацията на децата и 

учениците са четат 

художествена и  научна 

литература  

целогодишен 0 Не се изисква 

допълннителни 

финансиране 

Училищното 

ръководство 

 7 Осъществяване на 

инициатива „Подарък за 

училищната библиотека, 

Насърчаване на 

функционалната и 

четивната грамотност сред 

Целогодишен  0 Не се изисква 

допълнително 

финансиране  

Учителите по 

БЕЛ, други 

учители,гражд
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посещения на музей, 

библиотеки,читалища и 

др. 

децата и учениците  ани и ученици 

 

Мярка 2 подпомагане на 

родителите за 

осъвършенстване на 

техните умения да 

увеличът и да 

насърчават децата си 

към четене и към 

развитие на езикови 

умения 

1 Организиране на 

информационни срещи с 

родители на деца,който 

имат проблем с езиковото 

развитие 

Осигоряване на 

инфирмация на родителите 

на деца,за които 

българския език не е 

майчин или чужд език, 

относно допълнителни 

възможности за 

преодоляване на езиковите 

трудности при овладяване 

на българския език 

2022/2023г. 0 В рамките на 

бюджета на 

училището  

Директор на 

училището 

 2 Реализиране на училищни 

програми за осигуряване 

на библиотечно 

обслужване  

Формиране на култура за 

четене 

2022/2023г. 0 В рамките на 

бюджета на 

училището и 

кандидатств

ане па 

национални 

програми на 

МОН 

Директор на у-

щето,учители 

по предмети и 

други 

институции 

 3 Училищни инициативи в 

подкрепа на заниманията с 

четене на родителите  

Привличане на родители в 

процеса на учене и за 

повишаване на 

функционалната 

грамотност на техните деца  

В рамките на 

учебната година 

0 В рамките на 

бюджета на 

училището  

Директор на 

училището  

Учители 

Мярка 3. осигоряване на 

лесен достъп до книги и 

до други четива 

1 Организиране на среща с 

автори от общината, от 

региона за представяне на 

книги  

Популяризиране на достъп 

до книги и други четива  

март -  

април 2023г. 

0 В рамките на 

бюджета на 

училището  

Директора на 

у-щето, 

Учители 

 

 

 

 

 
 Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност 

 

Мярка 1. 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

1 Участие в училищни, 

общински, регионални и 

национални литературни 

конкурси  

Оценяване на равнището на 

грамотност на езиковите 

умения 

Съобразно 

графика на 

различните 

конкурси 

през периода 

2022 – 2023 г. 

В рамките на 

бюджета на 

училището 

Директор на 

училището, 

учителите по БЕЛ 
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 2 Реализиране на дейности  

по Националната 

програма „Ученически 

олимпиади и състезания“ – 

Модул 2 изпълнение на 

параметрите и дейностите, 

заложени в програмата 

Осигуряването на 

допълнителни възможности 

за развитие на 

талантливите и подготовка 

на ученици за участието им 

в олимпиади/ състезания 

Март/ април 

2023 г. 

Проектно 

финансиране  

РУО – Монтана 

/комисия, 

определена със 

заповед на 

началника на РУО 

– Монтана / и 

директора на 

училището 

       

 3 Провеждане на работна 

среща за анализиране на 

резултатите от и ДЗИ и 

НВО на функционалната 

грамотност на учениците в 

10 клас и 12 клас 

Използване на обективна 

информация относно 

възможностите на 

учениците за работа с 

различни видове текст 

След 

провеждане 

на ДЗИ и 

НВО в 

училище  

Не се изисква 

финансиране 

РУО Монтана, 

директор на 

училището, 

учителят по БЕЛ в 

10 клас и 12 клас 

       

 4 Организиране на курсове 

за ограмотяване на 

възрастни  

Включване на 

слабограмотни и 

неграмотни лица в курсове 

за ограмотяване на 

възрастни 

Съгласно 

сроковете на 

отделните 

проекти 

Проектно 

финансиране 

Директор на 

училището 

       

Мярка 2.  

Повишаване 

квалификацията на 

учителите 

1 Организиране на обучение 

във връзка с 

образователния ценз на 

учителите от гимназиален 

етап на образование 

Повишаване на 

квалификацията на учители 

по учебен предмет БЕЛ 

2022 – 2023 г. В рамките на 

бюджета на 

училището или 

индивидуално от 

учителя 

РУО – Монтана, 

ДИУУ- София 

       

 2 Обучение на учителите по 

БЕЛ 

Обучения на учители 

относно иновативни методи 

и формите на преподаване с 

повишаване 

функционалната 

грамотност на учениците от 

8-12 клас 

2022 – 2023 г. В рамките на 

бюджета на 

училището 

РУО - Монтана 

       

 3 Обучение на учители по 

предмети за проверка на 

изпит за НВО и ДЗИ 

Повишаване на 

квалификацията на 

учителите по предмети за 

оценяване на НВО и ДЗИ 

2022 – 2023 г. Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

РУО - Монтана 

 

 

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването 
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Мярка 1. 

Преодоляване на 

различията при 

билингвите 

1 Популяризиране  добрите 

практики на училището, 

свързани с 

образователната 

интеграция на ученици от 

етническите малцинства 

Популяризиране на добрия 

педагогически опит по 

разработване и прилагане 

на политики и мерки в 

областта на 

образователната 

интеграция на ученици от 

етническите малцинства 

целогодишно Не си изисква 

допълнително 

финансиране 

РУО – Монтана и 

директори на 

училищата, 

учители 

 

Координационен механизъм по отчитане на плана 

 

Мярка 1.  

Отчетност 

1 Изготвяне и представяне в 

РУО – Монтана на отчет 

за изпълнението на 

училищни планове за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността 

 

Анализ на състоянието и 

напредъка 

В края на 

учебната 

година 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране  

Директор на ПГТ 

Владимирово 

 

 


