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Утвърждавам 

П.Георгиев 

Директор 

 

ДЕЙНОСТИ  ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В НАЧАЛЕН И 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

№ Дейности Очаквани резултати Срок на изпълнение Отговорници 

 

Първи срок 

1. Организиране и провеждане на 

Национална седмица на четенето. 

Повишаване интереса на учениците 

към четене на художествена 

литература. 

октомври 2019 г. Класни ръководители и 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД 

2. Организирано посещение на 

училищната библиотека от 

учениците в начален етап, с цел 

запознаване с библиотечния фонд и 

свързаността му с учебното 

съдържание по литература 

 

Формиране на култура за четене на 

разнообразни книги за удоволствие 

октомври – ноември 2019 г. Класни ръководители и 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД, библиотекар 



3. Организиране на публични четения 

– „Най-обичам…” 

Повишаване на мотивацията на  

учениците да четат художествена 

литература. 

октомври 2019 г. Учители БЕЛ  и 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД 

4. Организиране и провеждане на 

Национална седмица на четенето. 

Повишаване интереса на учениците 

към четене на художествена 

литература. 

октомври 2019 г. Учители БЕЛ и 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД 

5. Бургаски поети четат любими 

стихове, разкази, повести или 

фрагменти от романи. 

   

 

Увличане и насърчаване четенето на 

децата. 

октомври 2019 г. Учители БЕЛ и  

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД 

6. Размяна на любими книги „От мен 

– за теб” 

Повишаване  на интереса към четене на 

художествена литература. 

октомври 2019 - май 2020 г. Учители БЕЛ и  
УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА 

ЦОУД 



7. Читателски маратон Усъвършенстване  на уменията на 

учениците да четат правилно, 

съзнателно и изразително. 

октомври-ноември 2019 г. Учители БЕЛ и  
УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА 

ЦОУД 

  8. Топ 10 на любими филми по детски 

книги.  

   

 

Провокиране 

желанието на децата да прочетат 

книгите създали филмовите сценарии 

ноември – декември 2019 Д. Спасова 

М. Атанасова 

К. Ненова 

9. Провеждане на урок - спектакъл на 

тема: „България е жива”. 

 

Повишаване осведомеността на 

учениците за писателите –будители. 

 

 

01.11.2019 г. 
 
 
 

Учители БЕЛ 

Янка Вълканова 

 

 

10.  Организиране на четения - „Най-

обичам…“ 

„Любими приказни герои гостуват 

на най-малките“ 

„Големи четат на малки“ 

 

Повишаване на мотивацията на 

учениците да четат 

художествена литература. 

февруари 2020 г. Класни ръководители и 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД 

 

Втори срок 

  11. Анкета „Чета, защото…“ Споделяне мнението на учениците за 

книгите, които четат. 

март 2020 г. Класни ръководители I - 
IVклас 

12. Урок-спектакъл на тема : " И днес йощ 

Балканът, щом буря зафаща..." , 

поснетен на 3 март 
 

Повишаване осведомеността на 

учениците за героите за национална 

свобода. 

 

03.03.2020 г. 
 
 
 

Деница Етова 

 

 

 



 13.  Прожекции на филми по 

литературни творби 

Повишаване интереса и желанието на 

учениците да прочетат книгите, по 

които са създадени  филмите. 

март-юни 2020 г. Учители БЕЛ и  

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД 

  14.  Изложба 

„Моят читателски дневник“ 

 

Разширяване на впечатленията и 

знанията за книгите, умения  

за представяне на  прочетена книга 

април 2020 г. Л. Цветанова 

В. Панайотова 

Ж. Севриева 

  15.  Организиране на училищно 

състезание за бързо и грамотно 

писане 

Повишаване мотивацията за грамотно 

и четливо писане 

април 2020 г. Класни ръководители I 

- IVклас 

 16. Анкета „Чета, защото…”  Споделяне мнението на учениците за 

книгите, които четат. 

април 2020 г. Учители БЕЛ 

17. Участия в състезания по БЕЛ по 

повод патронния празник на ОУ „Г. 

Бенковски” - 20 април на ученици 

от 5. 6. и 7. клас. 

 

 

Участие в състезанието „Обичам те, 

българска реч”, което се провежда в 

ОУ „Елин Пелин”. 

 

Популяризиране на 

регионално ниво на 

училищните постижения в 

областта на грамотността 

април – май 2020 г. Учители БЕЛ 

  18. Участие в общинското състезание 

„Език свещен на моите деди“ за 

третокласници 

Популяризиране на 

регионално ниво на 

училищните постижения в 

областта на грамотността 

май 2020 г. Класни ръководители 

III клас 

19. Провеждане на урок - спектакъл на 

тема: „И ний сме дали нещо на 

света и на вси славяни книги да 

четат”. 
 

Повишаване осведомеността на 

учениците за създателите на 

славянската писменост - светите братя 

Кирил и Методий и техните ученици. 

 

24.05.2020 г. Стефка Нонева 

  20. 
 

„Вземи, прочети, върни“ – 

създаване на кът в класните стаи и в 

стаята за Занимания по интереси 

Осигуряване лесен достъп до книги  
в училище 

През цялата 2019 – 2020 

учебна година 

Класни ръководители, 

учители УЧИТЕЛИ В 

ГРУПИ ЗА ЦОУД 



 21.  Създаване на информационен 

кът в класните стаи  с 

препоръчителна литература за деца, 

линкове за електронни 

библиотеки и примери за 

ученическо творчество 

Популяризиране на 

достъпа до книги и други 

четива 

 

През учебната 

2019/2020 година 

Класни ръководители, 

учители УЧИТЕЛИ В 

ГРУПИ ЗА ЦОУД 

 22. Включване в обучение за прилагане 

на интерактивни методи за работа с 

текстове и други материали 
 

Повишаване квалификацията на 

учителите за повишаване  равнището на 

грамотността 

2019 – 2020 учебна година Училищно ръководство 

 23. Включване в обучение на учители 

по БЕЛ за прилагане на 

итерактивни методи за работа с 

текстове и други материали. 

Повишаване квалификацията на 
учителите за повишаване равнището на 
грамотността. 

През цялата 2019/2020 

година 

Учители БЕЛ и 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД 

24. Създаване на информационен 

кът в класните стаи  с 

препоръчителна литература за 

юноши, линкове за електронни 

библиотеки и примери за 

ученическо творчество 

Популяризиране на 

достъпа до книги и други 

четива 

 

През учебната 

2019/2020 година 

Учители БЕЛ и  

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД 

25.  Обогатяване на училищната 

библиотека и библиотеките в 

класните стаи 

Осигуряване на повече 

възможности за четене на 

книги за удоволствие в 

училище. 

2019/2020  учебна година Учители БЕЛ и 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ 

ЗА ЦОУД 

26. Публикуване на 

училищни инициативи в 

изпълнение на 

Училищния план за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността в сайта на 

училището 

 

Популяризиране 

на четенето като 

средство за 

преодоляване на 

дефицити в 

грамотността 

2019 – 2020 учебна година Стефка Нонева 

 


