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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с. Равно поле, общ. Елин Пелин ул. „Васил Левски” №2, тел. 

0897048706,e-mail:ou_ravno_pole@abv.bg, http://ou-ravnopole.idwebbg.com/ 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

 

ДИРЕКТОР:.................................. 

 /Валентина  Вранчева/   

УЧИЛИЩЕН  ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ  И  ПОВИШАВАНЕ   НА 

ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021 – 2022 ГОДИНА 

 

 

Приет на заседание на педагогически съвет с протокол №1/15.09.2021г. 
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Планът  за насърчаване и повишаване на грамотността в ОУ“Христо Ботев“е основан в съответствие със ЗАКОНА ЗА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, в сила от 1.08.2016 г.; на НАРЕДБА №6 ЗА УСВОЯВАНЕНА 

БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК,  на НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ, във връзка със СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОУ“Христо Ботев“ 

 

 

І.   Анализ:   

 В ОУ“Христо Ботев“–с. Равно поле се обучават ученици от два етноса –български  и ромски. Съотношението – 45 български  и  1 

ромски произход. Общият брой на учениците е 46, разпределени в  6 паралелки.  Учениците не се делят по етнически принцип, а се 

диференцират по класове. Всички владеят   българския книжовен език в неговата устна и писмена форма. Обучението се осъществява при 

едносменен режим. През учебната 220/2021 година няма отпаднали ученици, всички ученици завършили 7 клас, продължават 

образованието си,.  1 ученик със СОП. 

 

ІІ. Водещи наши приоритети:  

Качествено училищно образование; 

Формиране на функционална грамотност у учениците;  

Издигане на рейтинга на училището и авторитета на българския учител. 

 

 

 ІІІ. Цел:  

- Постигане базова и функционална грамотност, което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие на учениците. 

Възпитаване и подтикване на учениците и техните родители да осъзнаят значимостта на образованието и създаване на подходящи 

стимули завършващите 7 клас ученици да продължат образованието си. 

- Създаване на благоприятна среда – основна предпоставка за повишаване на интереса и мотивацията за усъвършенстване на 

уменията.Изграждането на среда, в която грамотността да бъде насърчавана,   трябва да обхване всички възрастови групи. В изпълнение на 
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конкретната цел ще бъдат организирани и провеждани различни инициативи на училищно ниво, свързани с популяризиране на ползите от 

повишаването на грамотността. 

- Привличане на общественото внимание към повишаване на грамотността и популяризирането на четенето. 

ІV.  Дейности за постигане на целите: 

№ Дейности Очаквани резултати Срок Финансиране  

1. Организиране на допълнително обучение по български  

език на ученици с обучителни затруднения като обща  

подкрепа на личностно развитие 

Преодоляване на пропуските и  

обучителните затруднения.  

Изграждане на мотивация за  

по-добро владеене на родния език. 

2021– 

2022 

Не се изисква 

финансиране 

2. Организиране на допълнително обучение по български  

език и литература за учениците от IV и  VII клас по време на 

пролетната ваканция. 

Повишаване резултатите от НВО Април 

 2021г 

Училище 

3. Осигуряване на лесен достъп до книги и до четива 

 -  Обогатяване на библиотеката на училището и  

кътовете  за четене  в  класните стаи и в стаята  за занимания по 

интереси 

Формиране у учениците на интерес към 

четенето.Осигуряване на  

повече възможности за четене на 

 книги за удоволствие в училище. 

2021– 

2022 

Училище 

4. Моето първо посещение  на библиотека  за учениците  

от І клас /училищна и селска/ 

Формиране у учениците на интерес към 

четенето. 

Декември 

 2021г 

Не се изисква 

финансиране 

5, „Ние вече сме грамотни „- урок „Отворени врати”- І клас Добри практики Март  

2022 

Училище 

6. 2 април – международен ден на книгата 

 

Формиране на култура за четене на 

разнообразни книги. 

Популяризиране на  

Международния ден на детската 

книга. 

Април 

 2022г 

Училище 
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7. Парад на приказката- І – IV клас. Повишаване на мотивацията на 

 учениците да четат художествена  

литература. 

2021– 

2022 

Училище 

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

четат на деца”- V и  VII клас 

 

Създаване на условия  

за провеждане на съвместни  

празнични събития,изложби, 

концерти и спектакли, посветени на книгите за 

деца и юноши. 

2021– 

2022 

Училище 

9. Училищни инициативи в подкрепа на  

популяризиране на книги съобразени с възрастта. 

 

Формиране у учениците  

на интерес към четенето. 

2021– 

2022 

Училище 

10. Оценяване на ефективността от посещението на консултации, 

допълнителни часове по БЕЛ. 

Насърчаване на интереса към  

получаването на знания на  

различните когнитивни нива. 

 

2021– 

2022 

Не се изисква 

финансиране 

11. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на 

равнището на грамотност.  

 

Обучение/споделяне на добри 

учителски практики. 

 

2021– 

2022 

Не се изисква 

финансиране 

12. Разпространение на училищни практики насочени към постигане 

на базова грамотност на учениците 

Популяризиране на училищните постижения 

в областта на четенето и грамотността 

Май    - 

септемвр

и 

2022 

Не се изисква 

финансиране 

 

V.  Политика за насърчаване и развитие на грамотността: 
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Усвояването на учебното съдържание трябва да бъде улеснено и обогатено чрез осигуряване на разнообразни, атрактивни, близки до 

светоусещането на съвременните деца печатни и електронни материали. По този начин учениците ще бъдат мотивирани и въвлечени в 

учебния процес. 

VI. Насърчаването и повишаването на грамотността на учениците във връзка с ЗПУО: 

1. За овладяването и прилагането на книжовните норми от учениците, които са обект на проверка и оценка на учителя, се осигуряват и 

допълнителни условия по чл.4, ал.3 и чл.10 от Наредба №6 за усвояване на българския книжовен език като част от общата подкрепа 

за придобиване на окончателните резултати от обучението по учебния предмет. 

2. Допълнителното обучение по български език и литература като част от общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати, се 

провежда чрез допълнителни часове извън училищния учебен план по време на учебни занятия и/или по време на ваканция, 

съобразно потребностите на всеки ученик. 

3. Повишаването на грамотността на учениците е в пряка връзка с целите на Наредбата за приобщаващо образование. Общата 

подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на обучителните затруднения се изразява във включване на 

учениците в: допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО; консултации по учебни предмети и  

допълнителни консултации.  

4. Обща подкрепа се организира въз основа на анализ на оценяване на входни равнища и на резултати от НВО. 

VIІ.  Партньори: 

Основен двигател на изпълнението на тази стратегия са учителите. 

Основни партньори:  

- Училища на територията на община; 

- Община 

- Читалище „Просвета 1922“ с. Равно поле; 

Х.  Финансово осигуряване на изпълнението на програмата: 

Финансирането на училищния план ще се осъществява главно от бюджетни средства, както и приходи от отдаване на земеделска земя на 

училището. 

Тези средства ще бъдат планирани в зависимост от ежегодните дейности, които ще се изпълняват. 
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За изпълнението на инициативи, свързани с участието на партньори ще бъдат сключени споразумения за определяне на конкретните 

ангажименти на страните, както и за тяхното финансиране. 
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