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УТВЪРЖДАВАМ: 

МАРТИН ГАНЧЕВ 

 

 

П Л А Н  
 

 

за насърчаване и повишаване на грамотността  

2022/2023 година 

 

 

№ Дейности Отговаря 

1. Начална грамотност – особености на работа с категория ученици 

без подготвителна група, постъпили в първи клас. 

Учители І клас 

2. Преодоляване индивидуалните различия при вербалните умения и 

общуване между учениците І – ІV клас. 

Класни 

ръководители 

3. Диференциран подход и индивидуална робота по четене, писане и 

разбиране на текст. 

Учители 

І – ІV клас 

4. Приоритети на работа в часовете по самоподготовка при групи за 

целодневна организация на учебния ден. 

Учители  

І – VІ клас 

5. Базова грамотност – анализ на резултати от НВО – четвърти клас. Директор, МО 

начален етап 

6. Информирана приемственост при преход от начален към 

прогимназиален етап. 

Учители 

ІV – VІІ клас 

7. Функционална грамотност – разбиране, осмисляне и ползване на 

текст. Допълнителна работа с ученици от прогимназиален етап в 

часовете по самоподготовка в V. и VІ. кл. и консултации.  

МО учители 

V – VІІ клас 

8. НВО БЕЛ в VІІ. клас – анализ. Учител БЕЛ 

9. Съвместна работа и обмен на информация с логопеди и психолози 

при деца с проблеми и езикови затруднения. 

Класни р-ли 

І – ІV клас 



10. Участие в квалификационни форми в областта на съвременните 

методи на преподаване и диагностика на четене. 

Учители 

І –VІІ клас 

11. Разяснителна работа с родителите за създаване на четивни навици 

извън училище. 

Учители 

І – VІІ клас 

12. Организиране на „Ден на поезията в България“ с официален гост, 

съвместно със Столична община, Дирекция „Култура“ по случай 

първи октомври – Ден на поезията в България. 

Директор 

13. Организиране и провеждане на седмица на четенето в училището. Директор, 

учител БЕЛ, 

учители І-ІV клас 

14. Работа със семейството за разясняване на ползите от 

образованието на децата и учениците от етническите малцинства. 

Класни 

ръководители 

15. Кампания за обогатяване на библиотеката на училището. Директор 

 

 

 

Забележка: Дейностите се провеждат приоритетно през учебната година, съобразени с 

Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността за периода 2022/2023 година. 

 

 

 


