
Основно училище “Васил Левски”,с. Хитово, община Добричка,област Добрич 

 

ПЛАН 

за насърчаване и повишаване на грамотността         Утвърждавам:……………… 

през учебната 2022/2023г. 

 

 

1.  Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и 

насърчават децата си към четене 

 

            1.1.   Организиране на тематични родителски срещи по класове за разясняване                                         

на значението на грамотността;         

                                                                              Срок : 2022/2023г. 
             1.2.   Провеждане на инициативата „Голямото четене” с участие на родители; 

                                                                                                  Срок :м. април, 2023г. 

             1.3.   Разработване на модел на добри практики за съвместна дейност с родителите в подкрепа на 

грамотността; 

                                                                                                   Срок: м. октомври/ноември 2022г.  

                1.4.  Основаване на Клуб на родителите в подкрепа на заниманията за четене с родители; 

                                                                                                              

                                                                                                    Срок: м. октомври 2022г. 

                 1.5.  Провеждане на инициатива „ Знаете ли български език?”  в подкрепа на родители и 

ученици с проблеми в езиковото развитие. 

                                                                                                     Срок:  2022/2023г.  
 

2.  Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива 

 

2.1. Създаване на детска библиотека в училище с книги, дарени от учители, родители и ученици; 

                                                                                 Срок :2022/2023г. 

2.2. Обособяване на кът с любими автори и  книги на учениците; 

                                                                                        Срок: 2022/2023г. 

2.3.  Организиране на среща с писатели от гр. Добрич; 

                                                                                         Срок: 2022/2023г. 

3.   Повишаване на равнището на грамотността  

 

3.1.Диагностика на езиковото развитие на учениците; 
                                                                                           Срок: 2022/2023г. 

3.2.Организиране и провеждане на конкурс за лично творчество/поезия, проза/ 

                                                                                             Срок :м. март, 2023г.  

3.3. Участие в регионални външни оценявания на четивната грамотност на ученици в 5., 6. и 7. 

Клас 

                                                                                                  Срок:  2022/2023г. 

3.4. Заседание на Педагогическия съвет на тема „ Оценка и анализ на постигнатите от 

учениците равнища на грамотност” 
                                                                                                    Срок  : м. май, 2023г. 

Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми 

 
3.1. Провеждане на дискусии в методическите обединения по въпроси на началното 

ограмотяване; 

                                                                                                      Срок :  2022г. 

3.2.  Организиране и провеждане на училищна олимпиада за изява на ученици в областта на 

четенето и грамотността; 

                                                                                                      Срок : м. април ,2023г.  

4. Повишаване квалификацията на учителите за повишаване равнището на грамотност 
 

4.1. Участие на учители и възпитатели в обучение за работа в условия на ниска грамотност на 

семейството и социалната среда;                                           Срок : 2022/2023г. 



 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет  1 на 15.09.2022 г. 

 

 

 


