УЧИЛИЩЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016-2020г.

Планът е разработен в съответствие с национален план за действие през 2015-2016 година в изпълнение на
националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020г./, приета от Министерски съвет с
Протоколно решение №445/22.10.2014г. и на основание т.9.2. от посочената стратегия.

Приет на Педагогически съвет с протокол № 1 /17.11..2016 год.

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.
№

дейности

1.

Провеждане
на ПС за
представяне
на
Регионалния
план на РИОПазарджик и
обсъждане и
приемане на
училищния
план.
Публикуване
на сайта на
училището
информация
за
осъществени
инициатива
Създаване на
навици за
активна
читателска
дейност, чрез
мероприятия
на
училищната
библиотека.
Организиране
на публични
четения

2.

3.

4.

Очаквани
резултати
Запознаване на
учителите с
Регионалния
план и
приемане плана
на училището.

Срок за
изпълнение
учебна
година

Финансиране

Целева
стойност
ПС- всички
членове на
ПС и
представители
на УН.

Отговорник

Популяризиране
Насърчаване на
учениците за
повишаване на
грамотността.

учебна
година

Не е
необходимо

Ученици и
родители

Отговорникът
за
поддържане
на сайта.

Насърчаване на
учениците за
повишаване на
грамотността.

учебна
година

Не е
необходимо

Ученици на
училището

Насърчаване
желанието на
учениците за
повишаване на
грамотността.

учебна
година

Не е
необходимо

Първи
клас

Не е
необходимо

Директор

МЯРКА 2.
Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене
и към развитие на езикови умения.

№

дейности

1.

Провеждане на
тематична
родителска
среща за
значимостта на
функционалната
грамотност

2.

Реализиране на
училищни
инициативи за
създаване
култура на
четене за
удоволствие в
семейството
Организиране
срещи с а втори
за представяне
на книги и др.

3.

Очаквани
резултати
Повишаване на
информираността
на родителите
относно ролята
на
функционалната
грамотност и
възможностите
за постигането и
Фомиране на
култура за четене
на разнообразни
книги за
удоволствие

Срок за
изпълнение
Края на
първи срок

Финансиране

Целева
стойност
родители

Отговорник

учебна
година

Не се изисква

Учениците от
училището

класни
ръководители

Популяризиране
на достъпа на
книги и други
четива

учебна
година

Не се изисква

Учениците

класните
ръководители

Не се изисква

Класни
ръководители,
директор

4.

ЦЕЛ №2
Повишаване равнището на грамотност
МЯРКА 1-Оценяване на равнището на грамотност
№

дейности

1.

Публикуване на
сайта на
училището
есета ,
стихотворения
и др. писмени
работи
Извършване на
мероприятия с 4
и 5 клас във
връзка с
постигане на
приемственост
по БЕЛ, за
повишаване на
грамотността

2.

Очаквани
резултати
Популяризиране
на училищните
постижения в
областта на
четенето и
грамотността

Срок за
изпълнение
учебна
година

Финансиране

Отговорник

Не е
необходимо

Целева
стойност
Ученици от
училището

Показване на
добри практики в
работата за
формиране на
четивна
грамотност

учебна
година

Не е
необходимо

Учениците от
4 клас

класните
ръководители

Отговорникът
за
поддържане
сайта на
училището

ЦЕЛ №3
Увеличаване на участието в приобщаването
МЯРКА 1-Преодоляване на езикова бариера чрез участие в целодневна
организация на учебния ден.
№

дейности

1.

Организиране
на занимания по
четене и по
български език
в рамките на
целодневната
организация на
учебния ден с
учениците от
първи – пети
клас

2.

Организиране
на мероприятия
показващи
връзката между
отделните
предмети /БЕЛ
и ЧП/

Очаквани
резултати
Създаване на
условия за
целенасочена
педагогическа
подкрепа на
ученици , които
срещат
затруднение при
четене и писане
на база етнос.

Срок за
изпълнение
Цялата
учебна
година

Финансиране

Създаване на
условия за
писмено и устно
общуване при
създадена
ситуация в която
са обхванати
повече
компоненти.

Световният
ден на
Земята -21
април .

Не е
необходимо

Не е
необходимо

Целева
стойност
Учениците и
учителите
включени в
ЦО на
учебния ден

Отговорник

Ученици и
учители от
училището

Всички
класни
ръководители
и
възпитатели.

Всички
възпитатели и
класния
ръководител,

ЦЕЛ №4
КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ОТЧИТАНЕ НА ПЛАНА.
№

дейности

1.

Изготвяне и
предоставяне в
РИО-Пазарджик
на отчет за
изпълнението
на училищния
план

2.

Запознаване на
родителите с
постиженията
на учениците в
грамотността
на училищно
ниво

Очаквани
резултати
Анализ на
състоянието и
напредъка в
грамотността на
училищно ниво

Срок за
изпълнение
Март
Юни .

Финансиране

Родителите да се
включат с
предложения за
общи
мероприятия с
цел повишаване
на грамотността

Цялата
учебна
година

Не е
необходимо

Не е
необходимо

Целева
стойност
Всички
учители
предвидени ,
като
отговорници
на
заложените
мероприятия
Родители,
ученици,
учители

Отговорник
Директорът

директорът

