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УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 

В ПГСС „ГЕО МИЛЕВ“ МЪГЛИЖ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

  



 

Мярка № Дейности Очаквани резултати 
Срок за 

изпълнение 

Размер и 

източници на 

финансиране 

Индикатори за изпълнение Отговорна 

институция/ 

организатори 
Текуща 

стойност 

Целева 

стойност 

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване и повишаване на грамотността 

Мярка 1. 

Привличане на 

общественото 

внимание към 

значението на 

грамотността и 

популяризиране на 

четенето 

1 

Провеждане на публично 

четене по случай „Трети 

март“ 

Самоусъвършенстване 

чрез подобряване на 

четивните умения. 

март 

2022 г. 
неприложимо - 

5 

ученици 

Ръководството и 

учителите по 

български език и 

литература 

2 Изложба „Любими книги“ 

Насърчаване на учениците 

да четат и представят 

любимите си 

произведения. 

23.04.2022 г. 

Ден на 

книгата 

неприложимо 
0 

книги 

20 

книги 

Ръководството и 

учителите по 

български език и 

литература 

3 
Участие в Национален 

маратон на четенето 

Популяризиране на 

Международния ден на 

книгата – 23 април 

април 

2022 г. 
не се изисква - 50 ученици 

Учители по 

Български език и 

литература 

4 

Организиране на тържество 

– рецитал на поезия от Гео 

Милев по случай 

рождението на поета. 

Популяризиране на 

творчеството на патрона 

на училището. 

Януари 

2022г. 
Не се изисква - 10 ученици 

Учители по 

Български език и 

литература 

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 

Осигуряване на достъп до 

училищната библиотека за 

родителите. 

Децата, чиито родители 

четат книги, имат по-

висока четивна култура 

учебната 

година 
неприложимо 

0 

родители 

10 

родители 
Ръководството 

Мярка 3. 

Осигуряване на 

лесен достъп до 

книги и до други 

четива 

1 

Създаване на 

„Информационен билет“, 

съдържащ интернет адреси 

за лесен достъп до свободно 

разпространявана учебна и 

художествена литература 

Учениците да се 

ориентират по-добре при 

използването на интернет 

пространството за учебни 

цели. 

ноември 

2021 г. 
неприложимо - 

200 

ученици 

Учители по 

български език и 

литература и 

учители по 

информационни 

технологии 

2 
Обогатяване на училищната 

библиотека 

Осигуряване на повече 

възможности за четене на 

книги за удоволствие 

учебната 

година 

спонсорство и 

делегиран бюджет 
- 

200 

ученици 

Ръководството 

на училището 

Цел 2. Повишаване равнището на грамотност 



 

Мярка 1. 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

1 

Конкурс за есе на тема: 

“Новият живот на старите 

идеи“ или „Големите 

очаквания“ 

Подпомага оценяването на 

нивото на грамотност и на 

езиковата култура на 

учениците. 

януари 

2022 г. 
неприложимо - 

10 

ученици 

Учители по 

български език и 

литература 

2 
Организиране и провеждане 

на състезания по граматика 

Оценяване равнището на 

грамотност по забавен и 

нестандартен начин 

учебната 

година 
неприложимо - 1 състезание 

Учителите по 

български език и 

литература 

Мярка 2. 

Оптимизиране на 

стандартите за 

учебно съдържание 

и на учебните 

програми 

1 

Анализ на резултатите от 

обучението по Български 

език и литература в края на 

учебната година и 

оптимизиране на учебното 

съдържание на учебните 

програми по разширена 

подготовка. 

Постигане на по-висока 

ефективност и 

резултатност на учебно-

възпитателната дейност в 

посока ограмотяване на 

учениците. 

края на 

учебната 

година 

неприложимо 

Резултати 

от 

дипломите 

и ДЗИ по 

БЕЛ за 

учебната 

година 

относително 

повишаване 

Ръководството и 

учителите по 

български език и 

литература 

2 

Анализ на резултатите от 

обучението по Български 

език и литература след 

провеждане на 

Националното външно 

оценяване в Х клас 

Постигане на по-висока 

ефективност и 

резултатност на учебно-

възпитателната дейност в 

посока ограмотяване на 

учениците. 

края на 

учебната 

година 

неприложимо 

Резултати 

през 

годините и 

НВО по 

БЕЛ 

относително 

повишаване 

Ръководството и 

учителите по 

български език и 

литература 

Мярка 3. 

Повишаване на 

квалификацията на 

учителите за 

повишаване на 

равнището на 

грамотност 

1 

Включване в подходящи 

квалификационни форми на 

учителите, преподаващи 

български език и 

литература. 

Внедряване в учебния 

процес на иновативни 

методи на преподаване и 

оценяване. 

учебната 

година 

Съгласно 

вътрешните 

правила за 

организация на 

квалификационната 

дейност и 

механизъм за 

финансова 

подкрепа 

- 

Подновяване 

изпитните 

материали и 

актуализиране 

на критериите 

за оценяване на 

знанията. 

Ръководството и 

учителите по 

български език и 

литература 

Цел 3. Увеличаване на участието в приобщаването 

Мярка 1. 

Преодоляване на 

социално-

икономическата 

неравнопоставеност 

1 

Съдействие на социално 

слаби ученици за безплатни 

достъп да информационни 

учебни ресурси.  

Осигуряване на книги от 

библиотеката. 

Осигуряване на безплатен 

достъп до интернет в 

компютърните зали. 

постоянен делегиран бюджет - 
25 

ученици 

Ръководството и 

учителите по 

български език и 

литература 



 

Мярка 2. 

Преодоляване на 

неравнопоставеност

та при билингвите 

1 

Допълнителни консултации 

по български език за 

ученици, за които езикът не 

е майчин език. 

Съгласно График за 

консултациите през двата 

срока на учебната година и 

Годишното тематично 

разпределение по 

Български език и 

литература. 

учебната 

година 
делегиран бюджет - 

15 

ученици 

Учители по 

български език и 

литература 

Мярка 3. 

Преодоляване на 

дигиталната 

пропаст 

1 

Събиране и попълване на 

училищната библиотека с 

дигитални презентации 

Обогатяване на 

информационния фонд на 

училището и улесняване 

на достъпа до него. 

постоянен делегиран бюджет - 
6 учители  и              

15 ученици 

Учители по 

предмети 

 


