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УЧИЛИЩЕН ПЛАН
НА СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – АСЕНОВГРАД
ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА И РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
ГРАМОТНОСТТА
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022/2023 ГОДИНА

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № РД-09-11/12.09.2022 г.

Планът е разработен в съответствие с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Грамотността като феномен
Грамотността е основен фактор за личен и обществен просперитет. Тя е от решаващо значение за способността на човека да се
развива като личност, да се учи през целия живот и да участва пълноценно в обществото.
Придобиването на грамотност дава възможност на всеки да живее здравословно, отговорно, независимо и да постига успехи.
Традиционното разбиране за грамотността най-често се свързва с усвояването на четене и писане на родния език.
За целите на настоящия план с понятието грамотност ще се означава езиковата грамотност на официалния език, в основата на
която е предимно грамотността за четене (свързана с уменията за четене и писане), но е неизменно свързана и с останалите умения – за
слушане и за говорене.
В международен план „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 (начално ограмотяване). 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 специализираната литература се употребяват още базова грамотност и необходима грамотност. Първата се разбира като
минимално равнище, достатъчно за самостоятелно четене с цел самообразование, а втората се свързва с равнище, зависещо от
социалния контекст на определена страна и изменящо се във времето в зависимост от измененията в конкретната социална ситуация.
Базовата грамотност като правило се свързва с основни умения за четене и за разбиране на текст, както и за писане и за правилна
употреба на езика в съответствие с книжовноезиковите норми, този вид грамотност можем да съотнесем с уменията, които се очаква да
са придобили учениците в края на началния етап на основното образование в съответствие с държавните образователни стандарти.
През 50-те г. на ХХ век започва да се говори за функционална грамотност.
Функционалната грамотност може да се разглежда в две измерения: като прилагане на знанията по четене, писане (и смятане)
в ежедневието, за изпълнението на различни по характер задачи (например разчитане на надписи върху сгради или стоки, ориентация
по разписанието на превозно средство за времето и мястото, откъдето то заминава и пр.).
Затова функционалната грамотност е основополагаща и в провежданото периодично международно изследване PISA се определя като
способността на учениците да използват знания и умения в ключови познавателни области, като анализират, осмислят и представят
решение на проблеми в многообразие от ситуации, близки до реалните. Познавателните области, които се изследват, са четенето,
математиката и природните науки.
Концепцията на PISA за функционална грамотност в областта на четенето се основава на разбирането, че това е умението за
разбиране, осмисляне и използване на писмени текстове за постигане на конкретни цели, за развиване потенциала на личността и за
нейното пълноценно участие в обществения живот , т.е. за функционална грамотност може да се говори тогава, когато четенето и

писането се владеят като самостойни практики с мотивация за употреба и така се интегрират в социалното поведение на личността в
различни сфери. С други думи функционалната грамотност се интерпретира в много по-широк контекст от умението да се чете и пише.
Съотнесено към държавните образователни стандарти и учебните програми основата за придобиване на функционална грамотност се
поставя в началното училище, гради се постъпателно в рамките на прогимназиалния етап, като елементите на функционалната
грамотност в областта на четенето се извеждат като очаквани резултати от обучението в края на основното образование, и се очаква
всеки ученик да я притежава преди края на задължителното си образование.
В заключение, в зависимост от функциите, целите и възрастовите групи, с които се свързва 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)
 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).
Всичко това наложи ние, учители от СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Асеновград, да създадем този план, ръководени
от стремежа и желанието си за постигане на високи резултати на нашите ученици.

ОСНОВНА ЦЕЛ
НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН,
ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
АСЕНОВГРАД
ПОДЦЕЛИ: 1. СЪЗДАВАНЕ НА АКТИВНИ, ОТГОВОРНИ И МИСЛЕЩИ ГРАЖДАНИ, КОИТО УМЕЯТ ДА
ОСМИСЛЯТ И ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРАВИЛНО ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ;
2. ВЪЗПИТАНИЕ В ПАТРИОТИЗЪМ, В НАЦИОНАЛНИ И УНИВЕРСАЛНИ ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ.

Мярка

№

Дейности

Очаквани резултати

Срок за
изпълнение

Размер и
източници на
финансиране

Текуща
стойност

Целева
стойнос
т

Отговорна
институция/организац
ия

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

1.

2.

3.

Проучване на
предложенията на
всички учителите
относно дейностите за
насърчаване и
повишаване на
грамотността през
периода 2020/2021
година
Публикуване на
Училищния план за
повишаване на
грамотността в
електронната страница
на училището
Включване на
учениците в
национални
инициативи, свързани с
четенето, като:
-Международния ден
на детската книга – 2
април;
-Световния ден на
книгата и авторското
право – 23 април;
- „Бъди грамотен”;
-„Голямото малко
четене”;
- Национален маратон
на четенето ;
Националната седмица
на книгата чрез
инициативата „Деца
четат на деца“
/м.04.2022 г./ и други

Създаване на
Училищния план за
насърчаване и
повишаване на
грамотността и
запознаване на
учителите с него

Септември
2022 г.

Не се изисква
допълнително
финансиране

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ :
Директорът
Митра Николова
Елена Солакова
Йорданка Панкова

Улеснен достъп на
родителите,
учениците и
обществеността с
предвидените
дейности в плана
Повишаване на
интереса на
учениците към
книгата и към
четенето

м. Х. 2022 г.

Не се изисква

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ /директорът/

април - май
2022 г.

Часовете по
разширена
подготовка в
IV, V,VІ клас;

самоподготов
ка, занимания
по интереси,

Бюджетът на
училището

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - директорът,
библиотекарят, всички
учители и възпитатели

4.

Участие в дейности,
посветени на четенето,
организирани от
училищната
библиотека
Провеждане на часове
извън класната стая:
в училищната
библиотека, в
Градската библиотека,
в музеите на града
/Дейността се
осъществява при
възможност/

Да се засили
интересът на
учениците към
четенето.

Учебна
2022/2023
г.

Не се изисква

Директорът,
учителите,
библиотекарят

Разчупване на
стереотипа на
учебния час,
разширяване на
кръгозора на
учениците

Учебна
2022/2023
г.

Не се изисква
финансиране

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ при
взаимодействие с
Градската библиотека и
с музеите в града

1.

Организиране на „Ден
на отворените врати” с
възможност
родителите да
присъстват на урок в
класната стая.
/Дейността се
осъществява при
възможност/

Привличане на
родителите в
инициативата за
развитие на
езиковите умения у
децата им.
Формиране на
интерес към
четенето.

Учебна
2022/2023г.
– месеци
април-май
2023 г.

В рамките на
бюджета

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - директорът,
всички учителите;
родителите

2.

Създаване и
поддържане на
библиотечни кътове в
класната стая
1-4 клас

Повишаване на
интереса на
учениците към
книгата

Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
финансиране

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - директорът,
библиотекарят,
учителите и учениците;
Родителите

3.

Създаване и
поддържане на
библиотечни кътове
във фоайетата на
училището

Повишаване на
интереса на
учениците към
книгата

Учебна
2022-2023
г.

4.

„Ние вече сме

Разчупване на

м.III. 2023 г.

5.

Мярка 2.
Подпомагане на
родителите за
усъвършенстване
на техните умения
да увличат и да
насърчават
децата си към
четене и към
развиване на
езикови умения

I-XII клас

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - директорът,
библиотекарят,
учителите и учениците;
родителите
Не се изисква

Началните учители и

грамотни“ – Празник на
буквите – 1. клас

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

стереотипа за един
учебен час,
разширяване на
кръгозора на
учениците

допълнително
финансиране

възпитателите в първи
клас

Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
допълнително
финансиране

Йорданка Панкова,
учители

Учебна
2022-2023
г.

Не изисква
финансиране

Йорданка Панкова,
началните учители

Учебна
2022-2023
г.

Не изисква
финансиране

Йорданка Панкова,
учителите

Учебна
2022-2023
г.

Не изисква
финансиране

Йорданка Панкова,
началните учители

Учебна
2022-2023
г.

Не изисква
финансиране

Йорданка Панкова,
учителите

Дейности на
училищната
библиотека:
1.

2.

3.

4.

5.

“Зелена библиотека“
– четене сред
природата
(физк.игрище)

“Пътуващо сандъче“
– (начален етап)

„Слушане и
разпознаване на
приказка“ (начален
етап и 5.клас)

Състезание „Найдобър четец“

“Невероятно, но
факт“ – любопитни
факти за българските
писатели (5.-12.клас)

Разчупване на
стереотипа за един
учебен час,
разширяване на
кръгозора на
учениците
Разчупване на
стереотипа за един
учебен час,
разширяване на
кръгозора на
учениците
Разчупване на
стереотипа за един
учебен час,
разширяване на
кръгозора на
учениците
Разчупване на
стереотипа за един
учебен час,
разширяване на
кръгозора на
учениците
Разчупване на
стереотипа за един
учебен час,
разширяване на

кръгозора на
учениците
6.

“Найден Геров –
запознаване с
Речника на
българския език“ –
инициатива по повод
200 години от
рождението на
книжовника (8.клас)
7.

„Чети и дари книга!“

Разчупване на
стереотипа за един
учебен час,
разширяване на
кръгозора на
учениците

Учебна
2022-2023
г.

Не изисква
финансиране

Йорданка Панкова,
учителите

Повишаване на
интереса на
учениците от
училището към
книгата

Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
финансиране
Часовете по
разширена
подготовка в IV,
V,VІ клас;

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - директорът,
библиотекарят,
учителите и учениците;
родителите

самоподготов
ка, занимания
по интереси

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност.

ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО (м.XII), НА РЪЧНОТО ПИСАНЕ /м.I./, на НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА
НА КНИГАТА /месец април/, НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА /III-IV/:
Мярка 1.
Оценяване на
равнището на
грамотност

1.

Провеждане на пробни
изпити за НВО в ІV, VІІ и
Х клас и ДЗИ в ХІІ клас,
чрез които може да се
установи
функционалната
грамотност на
учениците.

Проверка на
знанията, мотивация
за четене с разбиране

Съгласно
планграфик на
РУО

РУО, СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ директорът, всички
учители

2.

Участия в
регионалните външни
оценявания :

Съобразяване с
графика на РУО

Учебна
2022-2023
г.

Учителите от начален
етап, прогимназиален и
гимназиален етап

-олимпиади;
-състезания по БЕЛ
- национални и
регионални
литературни конкурси;
- в състезанието „Знам
и мога“ за начален етап
- в състезанията,
организирани от СБНУ.
3.

Маратон на четенето
2. кл.

Повишаване
мотивацията за
четене

м. IV. 2023
г.

Не се изисква
финансиране

Учителите от II клас

6.

,,Разкажи ми приказка“
– драматизация
1. кл.

Стимулиране на
творческите
възможности на
учениците

м. IV. 2023
г.

Не се изисква
финансиране

Учителите от I клас

7.

Отбелязване на
Международния ден
на детската книга, чрез
конкурс за илюстрация
на любима приказка
1. – 4. кл

Повишаване интереса
на учениците към
книгата

м. III-IV.
2023 г.

Не се изисква
финансиране

Елена Солакова
Началните учители
I-IV клас

8.

Конкурс по краснопис
/в чест на Деня на
ръчното писане/
2.-4.клас

Подобряване на
писмената реч

м. I.
2023 г.

Не се изисква
финансиране

Елена Солакова
Началните учители

9.

Състезание ,,Пиша
вярно и красиво“
1. кл.

Подобряване на
писмената реч

м. III. 2023
г.

Не се изисква
финансиране

Началните учители
I клас

10.

,,Любими книги на
известни личности“ –
срещи с местни

Повишаване интереса
на учениците към
Книгата и към

м.III-IV
2023 г.

Не се изисква
финансиране

Началните учители
I – IV клас

литературни творци
3. – 4. кл

творчеството

11.

„Книгите, които ни
събират и разделят“

Мотивация за учене
Повишаване
интереса на
учениците към
книгата

Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
финансиране

Валентина Филипова
и Гюлнадие Ахмед 7.а
и 7.б клас

12.

„Маратон на
четенето – от
класната стая в
библиотеката и у
дома“

Мотивация за учене
Повишаване
интереса на
учениците към
книгата

Учебна
2022/2023
г.

Не се изисква
финансиране

Вилияна Милева, V
клас

13.

Разказвачи на митове Мотивация за
и на други текстове
търсене, четене,
учене и
представяне пред
публика
„Краят остава за вас“ Проверка на
/Учителят донякъде
знанията чрез
разказва интересна
използване на игри,
творба, без да я
мотивация за учене
довършва, а
учениците дочитат
останалата част сами
и следващия час я
коментират.
„Да разберем текста“ Повишаване
интереса на
учениците към
книгата

Последната
седмица
на всеки
месец
Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
финансиране

Вилияна Милева
V клас

Не се изисква
финансиране

Йорданка Божикова,
VIII клас

Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
финансиране

Йорданка Божиковаq
VIII , XI клас

17.

Грамотността като
свобода – есе

Мотивация за учене

Не се изисква
финансиране

Йорданка Райкова
XI клас

18.

Да бъдеш грамотен,

Мотивация за учене

Учебна
2022-2023
г.
Учебна

Не се изисква

Митра Николова

15.

16.

е модерно състезание по ЕК и по
литература

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

2022-2023
г.

финансиране

XI и XII клас

19.

Трите стъпки към
авторското писане,
редактиране и
представяне

Мотивация за учене

Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
финансиране

Галя Гочева, IX и XI
клас

20.

„Креативното“
четене“

Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
финансиране

Галя Гочева, IX и XI
клас

21.

Трейлър към книга

Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
финансиране

Галя Гочева, IX и XI
клас

22.

Изработване на
собствена книжка с
авторско
съдържание – м.IV.;
6.клас

Чрез артистично
четене ще се
мотивира
желанието за
четене
Чрез създаване на
рекламно видео за
любима книга ще се
постигне позадълбочено
разбиране на текста
Мотивация за учене

Учебна
2022-2023
г.

Йорданка Райкова –
VI клас

1.

Участие на учителите в
дискусиите и
обученията,
предложени от РУО по
въпросите на
грамотността и
четенето.

Повишаване на
компетентността на
учителите

Според
графика на
РУО

РУО,
СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - директорът

2

Участие в организирана
от МОН дискусия по

Усъвършенстване на
ДОИ за учебното

Според
графика на

РУО,
Директорът на СУ

3.

10.

въпросите на
началното
ограмотяване в
българското училище.
Изготвяне на анализ за
резултатите от
входните и
междинните нива и
информиране на
родителите.
Набелязване на мерки
за отстраняване на
пропуските.
Мерки на учителите по
БЕЛ в прогимназиален
и гимназиален етап за
преодоляване на
проблемите, свързани
с функционалната
грамотност.

съдържание

РУО

„Св.св.Кирил и
Методий“

Превенция на
проблема за трайното
им изоставане

Учебна
2022-2023
г.

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ – директорът
учителите

1. Преодоляване на
установените
пропуски на
учениците, допуснати
в писмените работи
2. Насърчаване на
учениците сами да се
запознават с
изучаваната
художествена
литература.
3. Насърчаване към
четене на текстове
незадължителната
литература.
4.Създаване на
собствени писмени
текстове по
комуникативна
задача.
5.Изразително четене
и декламиране
6. Умение за четене с
разбиране.
7.Овладяване на
техники за работа с
текст с цел
усъвършенстване на

Учебна
2022-2023
г.

Не се изисква
финансиране

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - учителите
по БЕЛ

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

1.

Участие на учителите в
квалификационни
курсове

Повишаване на
компетентността на
учителите

2.

Участие в Регионалната
конференция на
началните учители
„Училището –място за
деца“

III.2023 г.
Стимулиране
обединяването на
учителите и
възпитателите от
НЕ в училищни
учещи общности,
които развиват
своите
педагогически
умения, подобряват
професионалната и
методическата си
компетентност.

3.

Разпространяване на
училищни практики за
организиране и
провеждане на
обучението по БЕЛ в
началните класове по
постигане на базова
грамотност у
учениците.

Популяризиране на
училищните
постижения в
областта на четенето
и грамотността в
„Деня на отворените
врати“.

Учебна
2022-2023
г.

Закупуване на
методическа
литература

Повишаване на
компетентността на
учителите

Учебна
2022-2023
г.

4.

Учебна
2022-2023
г.

РУО, директорът на
училището;
председателят на
Училищната комисия по
квалификационна
дейност

РУО, Директорът

ЗП,РП ,
самопод
готовка,
заниман
ия по
интерес
и
От бюджета на
училището

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - директорът,
Учителите от начален
етап
/съгласно очакваните
резултати в учебната
програма по БЕЛ в
начален етап– входяща,
междинна,
заключителна/
СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - директорът

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването
Мярка 1.
Преодоляване на
социалноикономическата
неравнопоставеност

1.

Организиране на
занимания по четене и
по български език в
рамките на
целодневната
организация на
учебния ден за
учениците от начален
етап и от V- VІ клас

Създаване на условия
за целенасочена
педагогическа
подкрепа на ученици,
които срещат
затруднения по
четене

Учебна
2022-2023
г.

Учебна 20222023 г.

самопод
готовка,
заниман
ия по
интерес
и

СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - директорът,
възпитателите

Мярка 2.
Преодоляване на
неравнопоставенос
тта при
билингвите

1.

Осигуряване на
допълнително
обучение по
български език и по
други учебни
предмети за
учениците, за които
българският език не
е семеен език.

Провеждане на
консултации на
учениците –
билингви,
невладеещи добре
БЕ.

Учебна
2022-2023
г.

Учебна 20222023 г.

Брой
деца,
съгласно
утвърден
ите групи

РУО, СУ „Св.св.Кирил и
Методий“ - училището,
мониторинг по НП

Мярка 3.
Преодоляване на
дигиталната
пропаст

1.

Прилагане на
Приложение в
Учебна
Учебна 2022РУО,
иновативни методи и
практиката на
2022-2023
2023 г.
СУ „Св.св.Кирил и
практики за
учителите на
г.
Методий“ - Асеновград
интегриране на ИКТ в
иновативните методи
Библиотеката
учебния процес по
и формиране на
всички учебни
самостоятелност у
предмети,
учениците.
(организирани от РУО).
Четене от дигитални
/електронни/ носители
Координационен механизъм по финансиране на плана
1.
Изготвяне и
Обобщаване на
Учебна
Учебна 2022СУ „Св.св.Кирил и
предоставяне в РУО –
реализираните
2022-2023
2023 г.
Методий“ - Директорът
Пловдив на отчет за
дейности, включени в г.
изпълнение на
училищния план
училищния план за
повишаване и
насърчаване на
грамотността
Забележка: Планът е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с променящи се условия, непредвидени обстоятелства и задачи.

