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Мярка № Дейности Очаквани резултати Срок на 

изпълнение 

Размер и 

източници на 

финансиране  

 

Участници, 

целева 

група  

 

Отговорник 

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 

популяризиран

е на четенето 

1 Разработване и 

утвърждаване на 

училищен план за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността като 

неразделна част от 

документацията на 

училището.  

 

Определяне на 

високи, но 

реалистични цели за 

повишаване на 

грамотността.  

Повишаване на 

мотивацията на децата 

и учениците да четат 

художествена и 

научна литература. 

10.10.2021 г.  

ежегодно  

Не се изисква 

допълнително 

финансиране  

 

всички 

учители от 

училището  

 

 

Кремена 

Грозева, 

Таня 

Каравасилева, 

Кремена 

Колева 

 

 2 Публикуване на 

Училищните инициативи 

в изпълнение на 

Училищен план за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността в сайта на 

училището 

Улеснен достъп до 

информация за 

инициативи; 

координиране на 

дейностите 

периодичен 

ежегодно 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране  

 

всички 

учители от 

училището, 

родители и 

ученици 

Катерина 

Илиева, 

Кремена 

Колева 

 

 3 Планиране на дейности 

за насърчаване и 

повишаване на 

грамотността – 

допълнение към 

Определяне на 

конкретни и 

ефективни дейности 

за повишаване на 

грамотността въз 

основа на приетия 

10.10.2021 г.  

ежегодно 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Кремена 

Колева 



Годишния план на 

училището. 

училищет план за 

насърчаване на 

грамотността. 

 4 Организиране на 

участието и 

популяризиране на 

инициатива „Нашата 

библиотека“ – размяна 

на книги между 

учениците 

 

Насърчаване на 

интереса към книгата 

15.10.2021 г.  

ежегодно 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Кремена 

Грозева 

 5 Изработване на постери 

с откъси  и илюстрации 

от народни приказки и 

поставянето им в 

коридора на начален 

етап 

Насърчаване и 

повишаване четивната 

грамотност на 

учениците 

30.01.2022 г. Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Класните 

ръководител

и на начален 

етап 

Класните 

ръководители 

на начален етап 

 6 Училищен маратон на 

четенето: “Мишката не 

ще измести книжката“ 

Насърчаване и 

повишаване четивната 

грамотност на 

учениците 

08-

12.10.2021 г. 

ежегодно 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Учители от 

начален етап 

 7 Презентация на тема 

„Четенето-удоволствие и 

увлечение“ 

Насърчаване и 

повишаване 

мотивацията за четене 

на учениците 

12.10.2021 г. Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Учители от 

начален етап 

 8 Рецитиране на стихове, 

посветени на българския 

език 

Насърчаване и 

повишаване четивната 

грамотност на 

учениците 

15.10.2021 г. Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Учители по 

БЕЛ и начален 

етап 

 9 „Прочети приказка от 

световната 

съкровищница и я 

нарисувай“ 

Насърчаване и 

повишаване четивната 

грамотност на 

учениците 

04.03.2022 г. Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Учители от 

начален етап 



 10 Рецитали – рецитиране 

на стихове на училищни 

тържества, свързани с 1 

ноември, патрона-В. 

Левски, 24-ти май и др. 

Насърчаване и 

повишаване четивната 

грамотност на 

учениците 

Учебната 

2021-2022 г. 

ежегодно 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Учители от 

начален етап; 

Учители по 

БЕЛ 

 

 11. Организиране на 

публични 

четения –„Любими 

приказни герои гостуват 

на най-малките“,„Най-

обичам....“. Отбелязване 

на световния ден на 

книгата – четене на 

откъси от любими 

художествени 

произведения. 

Повишаване на 

мотивацията на 

децата и учениците да 

четат 

художествена и 

научна 

литература 

24.04.22 г. 

ежегодно 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Учители от 

начален етап; 

Учители по 

БЕЛ 

 

Мярка 2. 

Подпомагане 

на родителите 

за 

усъвършенства

не на техните 

умения да 

увличат и да 

насърчават 

децата си към 

четене и към 

развитие на 

езикови умения 

1 Организиране на 

тематични 

родителски срещи с 

родителите на деца и 

ученици от етническите 

малцинства за 

значимостта 

на функционалната 

грамотност 

Повишаване на 

информираността на 

родителите на 

ученици от относно 

ролята на 

функционалната 

грамотност и 

възможностите за 

постигането й. 

През 

учебната 

2021/2022 

година 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Класните 

ръководители 

 2 Популяризиране на 

училищни модели на 

добри практики за 

съвместна дейност с 

Стимулиране на 

родителския интерес 

към очакваните 

През 

учебната 

2021/2022 

година 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Всички 

учители от 

училището 



родители и местна 

общност в подкрепа на 

грамотността. 

 

резултати от 

обучението. 

 3 Подпомагане 

реализирането на 

училищни програми за 

създаване на култура на 

четене за удоволствие в 

семейството.Реализиране 

на  училищни програми 

за осигуряване на 

библиотечно 

обслужване. 

Формиране на култура 

за четене на 

разнообразни книги за 

удоволствие. 

През 

учебната 

2021/2022 

година 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Всички 

учители от 

училището 

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност 

 

Мярка 1. 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

1 Подкрепа при 

провеждането на 

Национално външно 

оценяване по БЕЛ на 

учениците от IV и VII и 

Х клас. 

Популяризиране на 

регионално ниво на 

училищните 

постижения в 

областта на четенето и 

грамотността. 

м. май 2022 

г. 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Учители от 

училището 

 2 Разпространение на 

училищни практики за 

проследяване, оценка и 

анализ на постигнатите 

от 

учениците равнища на 

грамотност 

Популяризиране на 

регионално 

ниво на училищните 

постижения 

в областта на четенето 

и 

грамотността 

През 

учебната 

2021/2022 

година. 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

всички 

учители от 

училището 

Учители по 

БЕЛ 
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