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УТВЪРЖДАВАЙ:
Росица Трендафилова
Директор на ОУ"Иван Ваз

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ
НА ГРАМОТНОСТТА

на ОУ„Иван Вазов", гр. Силистра
за учебната 2020-2021 година

Програмата е приета на заседание на
Педагогическия съвет с Протокол №2 /01.10.2020г.

Училищната програма за насърчаване и повишаване на грамотността е в изпълнение
на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016-2020
година. Училищната програма е ориентирана към развиване равнището на функционална
грамотност на учениците от I - VII клас и след указания период, равнище, което да предопредели
високи резултати на НВО по БЕЛ след VII клас, както и възможност за успешна личностна и
обществена реализация на подрастващите.

I. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
1. Насърчаване и повишаване на грамотността.
2. Включване на учениците в различни дейности за стимулиране на четенето и
грамотността.
3. Привличане на родителската общност като партньор в дейностите за насърчаване на
грамотността.
4. Развиване на творческия потенциал на подрастващите.
5.
II. ЦЕЛИ:
1. Провокиране на интерес към четенето с цел развиване равнището на устна и писмена
култура на учениците.
2. Повишаване на уменията на учениците за самостоятелно учене и подобряване на
способностите им за четене с разбиране.
3. Повишаване мотивацията им за по-високо ниво на езикова компетентност.
4. Партньорство между учителската колегия в стремежа към подобряване на
функционалната грамотност на подрастващите.
5. Ефективно сътрудничество с родителите за правилен езиков изказ на децата и
системно спазване на правописните и на пунктуационните правила.
III. ЗАДАЧИ:
1. Повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез развиване на уменията
им за работа с текст.
2. Обогатяване на речниковия фонд на учениците.
3. Уместно използване на езиковите единици в устните и писмени текстове.
4. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, насърчаване за
овладяване и практикуване на интелектуални умения, стимулиращи активното му
комуникативно поведение.
5. Акцентиране върху изискванията за правоговор, правопис и съставяне на текст по
всички учебни предмети.
6. Повишаване на езиковата компетентност на учениците при електронно общуване.
7. Включване в дейности по проекта на РУО - Силистра и ДКТ - Силистра „Театърът
гостува във ..."
8. Подобряване на общуването учители - ученици - родители.

IV. ПАРТНЬОРИ
> Учителите по БЕЛ (V-VII кл.) и учителите от началния етап.
> Родителите
> Библиотекарят на училището
> Ресурсните учители и психологът на училището ни
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
> Повишаване на функционалната грамотност на учениците и достигане на 95%
постижимост на ДОС по БЕЛ в VII клас, измерена с НВО.
> Активно включване на учениците в дейности за насърчаване и развитие на
функционалната грамотност.
> Повишаване мотивацията на учениците да четат.
> Сътрудничество с родителите в процеса на формиране у учениците на интерес към
четенето.
> Възпитаване на култура на естетическите възприятия и изграждане на модел на
поведение в обществена среда посредством посещение на театрални постановки.

VI. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ
Мярка
ДЕИНОСТИ
Срок
Отговорник
Цел 1.Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността
Мярка1.
Включване в Национални кампании и
през годината
уч-ли по БЕЛ
Привличане на
инициативите, организирани от РУО и /или
уч-ли НЕ
общественото
РБ „Партений Павлович", свързани с
внимание към
четенето (конкурси, Национален маратон на
значението на
четенето, Седмица на детската книга,
грамотността и
Читателска щафета, „Бисерче вълшебно",
популяризиране на Национална седмица на четенето)
четенето
Препис на откъси от емблематични за октомври
уч-ли IV кл.
българите
книги
като
„История
славянобългарска" и „Рибният буквар" в
навечерието на 1. ноември
„Будители народни"- изработване на табло

октомври

Посещения
на театрални
постановки,
свързани с изучавани и неизучавани
произведения.
I клас - „Безценното камъче"
II клас - „Забавно училище"
III клас - „Безценното камъче"
IV клас — „Забавно училище"
V клас - „Патиланско царство"
VI клас - „Патиланско царство"
VII клас - „Бай Ганьо"

през годината

Работа с читателски дневници

през годината

уч-ли по БЕЛ

уч-ли
уч-ли
уч-ли
уч-ли
уч-ли
уч-ли
уч-ли

1кл.
II кл.
III кл.
IV кл.
по БЕЛ
по БЕЛ
по БЕЛ

уч-ли II-IV клас

Периодично
оформяне
„Библиотека на класа"

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

Мярка 3.^
Осигуряване на

на

кътове

през годината

уч-ли НЕ
уч-ли по БЕЛ

„Деца четат на деца": Укл,- 1кл.

октомври

уч-ли по БЕЛ
уч-ли НЕ

„Деца четат на деца"- проектна работа на
учениците от 1Укл. с децата от детските
градини „Иглика", „Ян Бибиян", „Нарцис" и
детските градини в квартал „Деленки" и
село Айдемир.

през годината

уч-ли IV клас

Конкурс за илюстрация по българска
народна приказка

януари

уч-ли II, III клас

Проект „Моят любим автор от световната
детска литература"

през годината

уч-ли III, IV клас

Изработване на книжки със съчинения на
класа

март

уч-ли III, 1Укл.

Изпълнение на проектни задачи и оформяне
на кътове за изучавани творби и творци.

през годината

уч-ли по БЕЛ
уч-ли НЕ

Парад на приказките

март

уч-ли III кл.

Концерт за патронния празник на
училището ни

март

уч-ли по БЕЛ

Приказен карнавал „Моят любим приказен
герой"

май

уч-ли III кл.

Тържествено откриване на учебната година

септември

уч-ли по БЕЛ

- септември

уч-ли на I кл.

„Добре
дошли,
първокласници!"
тържества по паралелки
Тържества по паралелки „Ние вече сме
грамотни"-1 клас

март

уч-ли на I кл.

Краснопис - конкурс - I клас

април

уч-ли на I кл.

Най - добър четец - 1 клас

април

уч-ли на I кл.

На гости в училищната библиотека

октомври

уч-ли на I кл.

лесен достъп до
книги и до други
четива

Системно сътрудничество с библиотечноинформационния център в нашето училище

през годината

уч-ли по БЕЛ
уч-ли НЕ
и библиотекар

Посещение на регионалната библиотека,
провеждане на уроци/занятия/

през годината

уч-ли по БЕЛ
уч-ли НЕ

РБ "Партений Павлович" гостува на
ОУ "Иван Вазов" - V, VI, VII клас

през годината

уч-ли по БЕЛ

Участие в националното състезание
„Таралеж"

януари

уч-ли по БЕЛ
учители НЕ

Участие в областния конкурс за литературно
творчество „Духът на българина"

октомври

уч-ли по БЕЛ

Участие в общинския и областен кръг на
олимпиадата по БЕЛ

дек. - февр.

уч-ли по БЕЛ

Конкурс „Най-сладкодумен разказвач на
приказки"

декември

уч-ли II, Шкл.

Участие в Националната олимпиада „Знам и
мога"

ян. -февр.

уч-ли IV клас

Организиране и участие в общинския и
областен кръг на състезанието „Българският
език - лесен и интересен"

февр,- април

уч-ли по БЕЛ

Участие в училищния и в областния
рецитаторски конкурс, посветен на 3. март,.
„С България в сърцето"

февруари

уч-ли по БЕЛ
учители НЕ

Състезание „Чета и пиша правилно"

март

уч-ли Нкл.

Конкурс между четвъртите класовете
„Обичам те, българска реч"

март

уч-ли IV кл.

Състезание по творческо писане в училище

март

уч-ли по БЕЛ

Писмо до моя любим приказен герой

април

уч-ли III кл.

Състезание за най-бърз четец
Организиране на информационни срещи с
родители на ученици, които имат проблеми
с овладяването на правилата в българския
език и при четенето на текстове с разбиране.

май
през годината

уч-ли III кл.
уч-ли по БЕЛ
уч-ли НЕ

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност
Мярка1.
Оценяване на
равнището на
грамотност

Мярка2.
Оптимизиране на
стандартите за
учебно съдържание
и на учебните

програми

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

Развиване на умения за правилен езиков
изказ и спазване на правописните и
пунктуационните правила по всички
предмети
Участие на учители в квалификационни
форми, работни съвещания и семинари,
организирани от РУО на МОН и
училищното ръководство.

Работна среща на учителите по БЕЛ и
учителите от начален етап на тема:
"Приемственост във функционалната
грамотност на учениците при прехода IV-V
клас".
ЦелЗ. Увеличаване на участието в приобщаването
Мярка 3.'
Изработване на мултимедийни продукти по
Преодоляване на
повод бележити дати
дигиталната
пропаст
Прилагане на ИКТ в урочните и
извънурочни дейности - електронни уроци,
презентации

през годината

учителите по
всички предмети

през годината

уч-ли по БЕЛ

юни

уч-ли по БЕЛ
уч-ли IV кл.

през годината

уч-ли по БЕЛ
уч-ли НЕ

през годината

уч-ли по БЕЛ
уч-ли НЕ

