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Мярка 

 
дейности Очаквани 

резултати 

Срок на 

изпълнение 

Размер на 

източници  и 

финансиране 

Индикатори за 

изпълнение 

отговорниц

и 

Текуща 

стойност 

Целева 

стойност 

 

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване и повишаване на грамотността 
Мярка1. 

Привличане на 

общественото 

внимание към 

значението на 

грамотността и 

популяризиране на 

четенето 

1 Популяризиране на 

училищния план за 

насърчаване  и 

повишаване  

грамотността чрез 

публикуването му 

на сайта на 

училището 

Популяризиране 

на добри 

училищни 

практики 

Месец 

октомври 

2019г. 

   ОУ с. Порой 

директор 

2 Участие в дейности 

през Националната 

седмица на 

четенето 

Популяризиране 

на постиженията в 

областта на 

четенето и 

грамотността. 

Месец 

октомври 

2019г. 

Не се изисква 

финансиране 
 До 50 

ученици 

ОУ с.Порой 

– учител по 

БЕЛ и 

начални 

учители 

3 Кампания за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността сред 

деца и ученици – 

съвместна 

инициатива с 

читалището в с. 

Порой в седмицата 

на детската книга – 

м.април 2020г. 

Популяризиране 

на постиженията в 

областта на 

четенето и 

грамотността. 

Месец 

април 

2020г. 

Не се изисква 

финансиране 
 До 40 

ученици 

ОУ с.Порой 

– учителите 

от 

прогимназиа

лен етап и 

начален етап 

4 Провеждане на 

занимания извън 

класната стая – 

създаване на 

постери и колажи 

Повишаване на 

мотивацията на 

учениците да четат 

научна и 

художествена 

Месец 

април 

2020г. 

Не се изисква 

финансиране 

 До 40 

ученици 

ОУ 

с.Порой– 

учителите от 

прогимназиа

лен етап и 



по любими книги. литература начален етап  

Мярка 2.  

Подпомагане на 

родителите за 

усъвършенстване 

на техните умения 

да увличат и да 

насърчават децата 

си към четене и към 

развитие на 

езиковите умения 

1 Провеждане  на 

рецитали за 

училищни и 

извънучилищни 

тържества 

Стимулиране на 

родителския 

интерес към 

очакваните 

резултати от 

обучението. 

През 

учебната 

2019/2020г. 

  До 50 

ученици 

ОУ 

с.Порой– 

учителите от 

прогимназиа

лен етап и 

начален етап 

2 Работа със 

семейството за 

разясняване на 

ползите от 

образованието на 

децата и учениците 

от етническите 

малцинства 

Привличане на 

родителите в 

процеса на учене и 

за повишаване на 

функционалната 

грамотност на 

техните деца. 

През 

учебната 

2019/2020г. 

  6 паралелки Учителят по 

БЕЛ, 

учителите от 

начален и 

прогимназиа

лен етап 

Мярка 3. 1 Оформяне на 

кътове от любими 

детски книги 

Формиране  

култура на  четене 

на разнообразни 

книги за 

удоволствие. 

Месец март 

2020г. 

в рамките на 

бюджета на 

училището 

 8 книги класни стаи 

на II, III и I - 

IVклас 

Цел 2. Повишаване равнището на грамотност 

Мярка 1.  

Оценяване 

равнището на 

грамотност 

 

1 Работа с учениците, 

невладеещи добре 

български език в 

достатъчна степен,в 

часовете за 

консултации. 

Получаване на 

обективна 

информация 

относно 

възможностите на 

учениците  за 

работа с различни 

видове текст, 

оказване на 

своевременна 

помощ. 

 

през 

учебната 

2019/2020 г. 

  до 50 

ученици 

ОУ с.Порой 

– учител по 

БЕЛ и 

начални 

учители 

 2 Подготовка и 

провеждане на 

училищни 

Проследяване   

нивото на 

необходими 

април- май 

2020г. 

  учениците от 

VII клас 

преподавате

л по БЕЛ 



състезания, пробни 

изпити. 

Предизвикателстват

а на НВО в  VII 

клас 

знания за НВО и 

оказване 

своевременна 

помощ. 

 

Мярка 2. 

 

1 Участието в 

обучения на 

учителя по БЕЛ в 

квалификационни 

курсове, семинари и 

други форми, 

организирани от 

РУО,МОН и други  

институции 

Обучени учители 

от начален  и 

прогимназиален и 

прогимназиален 

етап за прилагане 

на съвременни 

практики в 

обучението 

през 

учебната 

2019/2020 г. 

    

 

 

 

 

2 Защита на V,IV и III 

ПКС 

Създаване на 

условия за по- 

ефективна работа 

в мултикултурна 

среда 

месец 

октомври 

2019г. 

    

 


