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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

„Грамотността е способността на човека да идентифицира, да разбира, да интерпретира, 
да създава, да обменя, да общува, да изчислява, като използва отпечатани и написани на 
ръка материали, свързани с различни видове контекст. Грамотността е продължителен и 
непрекъснат процес на обучение и/или учене, който позволява на човека да постигне 
целите си, да развие знанията си и потенциала си, както и да участва пълноценно в 
общността и в обществото, към което принадлежи”.  
Началната грамотност се свързва с началния етап от овладяване на четенето и писането в 
единство с разбирането на прочетеното и написаното, при който се овладява кодът за 
преход от графичните знаци към звуковата форма на думата при четенето и обратно – от 
звуковата форма към графичната при писането. Компонентите на началната грамотност 
са умението да се чете, умението да се пише и умението да се разбира смисъла на 
прочетеното и написаното – умения, които следва да се придобият в първи клас в 
съответствие със заложените в националните учебни програми изисквания.  
В зависимост от функциите, целите и възрастовите групи, се различават следните видове 
грамотност:  
• базова грамотност – умение за четене с разбиране на текст, за писане и за правилна 
употреба на езика в конкретен контекст (свързва се с компетентностите, които се очаква 
да притежават учениците в края на IV клас)  
• функционална грамотност – умение за откриване, подбиране, извличане, анализиране 
и синтезиране на информация от различни източници и за използването й за постигане на 
дадена цел както в обучението по всички учебни предмети, така и в различни житейски 
ситуации (свързва се с компетентностите, които се очаква да притежават учениците в края 
на основното си образование)  
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• мултифункционална грамотност – компетентност за създаване, разбиране, тълкуване 
и критическа оценка на писмена информация (свързва се с компетентности, които се 
очаква да развиват и демонстрират лицата в рамките на обучението си за придобиване на 
средно образование и на по-висока образователна степен). 
 
 

II.  ЦЕЛИ 
1. Стратегическа цел  
Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури възможност за 
личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането на интелигентен, 
приобщаващ и устойчив растеж на икономиката.  
 
2. Оперативни цели:  
 
2.1 Създаване на благоприятна среда  
Създаването на благоприятна среда е основна предпоставка за повишаване на интереса и 
мотивацията за усъвършенстване на уменията.  
 
Мярка 1. Привличане на общественото внимание към повишаване 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;  
 
Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива.  
 
2.2. Повишаване на равнището на грамотност  
Прилагане на конкретни мерки, свързани с повишаване на качеството на обучението и по-
конкретно с учебното съдържание. Предвиждане на стимули за ограмотяване както чрез 
работа със семействата, така и чрез индивидуална работа с учениците.  
 
Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност;  
 
Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми; 
 
Мярка 3. Квалификация на учителите;  
 
2.3. Увеличаване на участието и приобщаването  
Осъществяването на тази оперативна цел включва следните мерки:  
Мярка 1. Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност;  
 
Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите.  
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Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст 
 

 
III. ЗАДАЧИ 

 
1. Индивидуализация и диференциация в обучението, според индивидуалните 
потребности на детето.  
2. Изграждане на базова грамотност в начален етап, като необходима предпоставка за 
функционалната грамотност. 
3. Повишаване квалификацията на учителите, свързани със съвременните аспекти на 
четенето, включително четенето от електронен носител.  
4. Създаване и поддържане мотивацията за четене.  
5. Интегриране на информационните технологии в образователния процес.  
6. Привличане на родителите в процеса на формиране у учениците на интерес към 
четенето. 
 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Определяне и постигане на високи, но реалистични цели за подобряване на 
грамотността.  
2. Разработени и ефективно приложени конкретни дейности в училище в изпълнение на 
НС за насърчаване и повишаване грамотността.  
3. Популяризиране на Международния ден на детската книга – 2 април и на 
Международния ден на книгата и авторското право – 23 април.  
4. Повишаване мотивацията на учениците да четат.  
5. Стимулиране обединяването на учителите от начален етап в училищни учещи 
общности, които развиват своите педагогически умения, подобряват професионалната и 
методическа компетентност.  
6. Интегриране на информационните технологии в образователния процес.  
7. Привличане на родителите в процеса на формиране у учениците на интерес към 
четенето.  
8. Споделяне на добри практики.  
 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

Мярка № Дейности Срок за 
изпълнение 

Отговорник/ 
Участници 

Забеле-
жка 

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

Мярка 1. 
Привличане на 
общественото 
внимание към 
значението на 

1 Участие на ученици от 
ОУ ,,Свети Климент 
Охридски”’’ в 
инициатива „Седмица 
на четенето“ .  

Октомври 
2022г. 

Учител ЦДО/ 
ученици от 

група за ЦДО 
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грамотността и 
популяризиране на 
четенето  

2 Популяризиране на 
Училищния план за 
насърчаване и 
повишаване на 
грамотността.  

Ноември 
2022г. 

Учител БЕЛ  

3 Изработване на постер-
послание към всички 
ученици: ,,Десет 
причини да чета”.  

Декември 
2022г. 

Учител ЦДО/ 
ученици 

 

4 Организиране на 
училищни инициативи 
за подаряване и размяна 
на прочетени детски и 
юношески книги.  

Ноември 
2022г. 
април 
2023г. 

Класни 
ръководители

/ученици 

 

5 Изграждане на кът за 
четене в класната стая 
,,Класна библиотека”  
 

октомври - 
юни 

Класни 
ръководители

/ученици 

 

6 Организиране на 
четения по класове на 
тема: ,,В чудния свят на 
книгата”.  

Април 
2023г. 

Учители по 
БЕЛ/ученици 

 

7 Провеждане на 
занимания извън 
класната стая – 
създаване на постери и 
колажи по любими 
книги.  

Април – 
май 2023г. 

 Учител 
ЦДО/ученици 

 

8 Тържествен ритуал с 
първокласниците 
“Моята първа среща с 
книгите в библиотеката”  
 

Април 
2023г. 

Ивелина 
Петрова 

 

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 Училищни инициативи 
за организиране на 
"Отворени врати" за 
родители “Празник на 
буквите”, училищни 
тържества. 

Април – 
май 2023г. 

Класни 
ръководители, 
учители/учен

ици 

 

2 Организиране на срещи 
с родители за 
информиране, относно 
езиковите трудности на 
учениците и 
допълнителните 

октомври 
2022г. 
април 
2023г. 

Учители 
/родители 
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възможности за 
преодоляването им / 
часовете за 
консултации.  

3 Инициативи в подкрепа 
на уменията за четене. 
Организиране „Клуб на 
родителите”, среща 
„Защо е важно да бъда 
грамотен?”  

Ноември 
2022г. 

Учители 
/родители, 
ученици 

 

Мярка 3.  
Осигуряване на 
лесен достъп до 
книги и други 
четива  

1 Обособяване на кът за 
четене в класна стая на 
групата за ЦДО 

Учебна 
2022/2023г.  

Учители 
ЦДО/ученици 

 

 
Цел №2 Повишаване на равнището на грамотност 

Мярка 1. Оценяване 
равнището на 
грамотност  

1 Диагностициране на 
четивната грамотност 
на учениците от V клас. 

Октомври 
2022г. 

Учител БЕЛ  

2 Състезание „Аз 
редактирам” по  
класовете  

Февруари 
2023г. 

Учител БЕЛ  

3 Конкурси: ,Най-добър 
рецитатор” ,, Най-добър 
разказвач” ,,Най-добър 
четец” ,,Най-добър 
краснописец”  

Март 
2022г. 

Учители БЕЛ, 
, учители 

ЦДО 

 

4 Организиране на 
викторини посветени на 
живота на Кирил и 
Методий. Изготвяне на 
табла.   

Май 2023г. Класни 
ръководители 

 

5 Четящо влакче - 
Организиране на 
верижно четене/ в 
часовете за 
самоподготовка/. 
Състезание за четене от 
електронен 
носител/Упражнения по 
писане на кирилица и 
без съкращения.  

Учебна 
2022/2023г. 

Учител ЦДО  
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6 Диагностициране 
езиковото равнище на 
учениците от 1.- 7. клас 
- входни и изходни 
равнища. 

октомври 
2022г. 

юни 2023г. 

Учители  

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

1 Участие на  учители в 
работни срещи с 
учители от различни 
училища за споделяне 
на педагогическата 
практика и повишаване 
на компетентността им.  

Съгласно 
грфик на 

РУО - 
Варна 

Директор/ 
Учители 

 

2 Участие на учителите в 
конференции, форуми, 
семинари.  

Учебна 
2022/2023г. 

Учители от 
начален и 

прогимназиал
ен етап 

 

 
Цел №3 Увеличаване на участието и приобщаването 

Мярка 1. 
Преодоляване на 
социално- 
икономическата 
неравнопоставеност  

1 Изработване на 
картички и писане на 
пожелания за Коледа с 
помощта на ученици от 
прогимназиален етап. 
Организиране на 
инициатива ,,Деца 
четат на деца” – 
ученици от 4. - 7. клас 
четат на 
първокласници или 
деца от детската 
градина в рамките на 
целодневната 
организация на 
учебния ден.  

Декември 
2022г. 
април 
2023г. 

Класни 
ръководители 
и учител ЦДО 

 

Мярка 2. 
Преодоляване на 
неравнопоставеност
та при билингвите.  

1 Провеждане на 
допълнителна работа с 
ученици, които срещат 
трудности в в 
усвояване на БКЕ -
консултации.  

Учебна 
2022/2023г. 

Учители по 
БЕЛ 

 

2 Драматизации по 
изучени произведения, 
ролеви игри по 
класове.  

Ноември 
2022г. 

Учители по 
БЕЛ 
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Мярка 3. 
Преодоляване на  
дигиталната 
пропаст  

1 Интегриране на ИКТ и 
включване на 
дигитално четене в 
образователния процес.  

Учебна 
2022/2023г.  

Учител по 
ИТ, учители 
начален етап  

 

2 Използване на 
електронни речници, 
справочници и 
електронни библиотеки 
за засилване на 
интереса към четенето 
и подобряването на 
четивната техника на 
учениците.  

Учебна 
2022/2023г.  

Учител по 
ИТ, учители 
начален етап 

 

 
 
 
 
 Настоящият план е приет на заседание а Педагогически съвет ( Протокол № 12 / 
07.09.2022 г. ) и утвърдена със заповед №РД- 09- 273/ 14.09.2022г. .Планът   остава отворен 
за допълване и актуализация. 
 


