ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ХРИСТО БОТЕВ»
с. Лиляк, ул. «Никола Вапцаров» № 6, общ.Търговище,
тел: 06020/2325, email: ou_hb.lil@abv.bg
Училищен план
за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2018/2019 година в изпълнение на
Национален и регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността.
Индикатори за изпълнение

Мярка

№

Дейности

1

„Любими
приказни
герои гостуват
на наймалките”Седмица на
детската книга
и изкуствата
за деца
„Най
обичам..”четене на
произведения
на Иван Вазов
по класове в
училищната
библиотека.
„Вече сме
грамотни” –
тържество в
първи клас

Очаквани
резултати

Срок на
изпълнен
ие

Текущ
а
стойно
ст

Целева
стойност

Отговорник

0

Ученици от
училището

Учители
начален етап,
кл.
ръководители
, възпитатели

През
учебната
2018/
2019
година

0

Паралелки
със смесен
етнически
състав

Месец
ноември
2018

0

Добра
практика

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

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

1

Беседа с
родителите по
време на
родителските
срещи на тема
: „Значението
на доброто
владеене на
българския
книжовен
език”

2

Училищен
модел на
добра

Повишаване
на
мотивацията
на децата и
учениците да
четат
художествена
и научна
литература,
както и да
представят
образи на
любими герои

Повишаване
на
информиранос
тта на
родителите на
учениците от
различни
етноси
относно
ролята на
владеене на
българския
книжовен език
Стимулиране
на
родителския

През
учебната
2018/
2019
година

Кл.ръководит
ели

Учители по
БЕЛ, учители
начален етап,

3

практика за
съвместна
дейност с
родители и
местна
общност в
подкрепа на
грамотността
– кръгла маса
по проблемите
на
грамотността
на учениците,
съвместно с
родители и
представители
на
общественостт
аи
читалищата по
населени
места
Осигуряване
на
библиотечно
обслужване в
читалищните
библиотеки по
местоживеене
на учениците,
чрез
подписаните
споразумения
за
взаимодействи
е по
практиката
„Заедно,
задружно, с
общи усилия”.

интерес към
очакваните
резултати от
обучението.
Акцентиране
на проблемите
,свързани с
усвояване на
българския
език и
набелязване
на съвместни
мерки за
преодоляванет
о им.

възпитатели

Формиране на
култура за
четене на
разнообразни
книги за
удоволствие.

През
учебната
2018/
2019
година

Получаване
на обективна
информация
относно
възможностит
е на
учениците за
работа с
различни
видове текст и
когнитивни
равнища,
оказване на
своевременна
помощ

През
учебната
2018/
2019
година

0

Ученици в
училището

Цел 2.
Повишаване на
равнището на
грамотност

Мярка 1.
Оценяване на
равнището на
грамотност

1

Ефективни
форми на
работа с
учениците, не
владеещи
български
език в
достатъчна
степен, в
часовете за
консултации ,
своевременно
уведомяване
на родителите
за тяхното
ниво на
компетентност

0

Ученици в
училището

Учители по
БЕЛ, учители
начален етап,
възпитатели

.

Мярка 2.
Оптимизиране на
стандартите за
учебно
съдържание и на
учебните
програми

Мярка 3.
Повишаване на
квалификацията
на учителите за
повишаване на
равнището на
грамотност

2

Национално
външно
оценяване на
четивната
грамотност на
учениците в V
клас.

Описание на
уменията на
учениците за
работа с
различни
типове текст
според
формата, типа
и контекста.

Октомвр
и 2018 г.

0

3

Запознаване с
добри
училищни
практики за
проследяване,
оценка и
анализ на
постигнатите
от учениците
равнища на
грамотност.

Популяризира
не на
училищно
ниво на
постиженията
в областта на
четенето и
грамотността.

През
учебната
2018/
2019
година

0

1

Участие в
дискусия по
въпроси на
началното
ограмотяване
в българското
училище,
организирана
от МОН, както
и други
подобни
срещи и изяви.

Усъвършенств
ане на
държавните
образователни
изисквания за
учебното
съдържание и
на учебните
програми по
БЕЛ в
началния етап
на основното
образование.

Ноември
2018 г.

0

Обучени
учители от
прогимназиал
ния етап за
прилагане на
съвременни
практики в
обучението

През
учебната
2018/
2019
година

Създаване на
условия за поефективна
работа в
мултикултурн
а среда.

През
учебната
2018/
2019
година

1

2

Участието в
обучения на
учители по
български
език и
литература в
квалификацио
нни курсове
,семинари и
други форми,
организирани
от РИО, МОН
и други
институции
Използване на
различни
интерактивни
средства в
часовете по
ЗИП за
повишаване на
речевокомуникативн
ата култура на
учениците и
засилване
интереса към

0

Учител по
БЕЛ учители
начален етап,
възпитатели

Преподават
ели от
училището

БЕЛ
Цел 3.
Увеличаване на
участието и
приобщаването

Мярка 2.
Преодоляване на
неравнопоставено
стта при
билингвите

1

Подпомагане
за деца ,чийто
майчин език
не е
български,
чрез
включването
им в различни
прояви –
публично
четене,
изработване
на табла за
езиковите
норми и
правила,
изработване и
представяне
на
презентации..

Организиране
на
допълнително
обучение по
български
език чрез
различни от
ИУЧ и ФУЧ
форми

През
учебната
2018/
2019
година

0

