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Настоящият Училищен план за насърчаване на грамотността влиза в сила с решение на Педагогическия съвет - Протокол №1 /19. 

09.2022г. и е утвърдени със Заповед № …/19.09.2022 г. на Директора на училището. Подлежи на актуализация при публикуването на на-
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 Планът  за насърчаване и повишаване на грамотността в  СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин е основан в съответствие със Закона 

за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г.; на НАРЕДБА № 6 за усвояване на българския книжовен език;  на 

НАРЕДБА за приобщаващо образование, във връзка със Стратегията  за развитие на СУ „Васил Левски“. 

 Стратегията за развитие на СУ „Васил Левски” 2021-2024 г. е основана на разбирането, че главна ценност в образователната             

система е ученикът. ОСНОВНАТА ЦЕЛ е осигуряване на равен достъп и качествено образование за учениците.  

Очакваният резултат от успешното реализиране на Стратегията е да се постигне ново качество на образованието на базата на                

непрекъснато самоусъвършенстване и квалификация на педагогическата колегия. Прилагането на иновативни методи в обучението,                    

съчетани с активно използване на информационните и комуникационните технологии ще окажат положително въздействие на качеството 

на придобиваното образование. 
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І.   Анализ на състоянието в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин 

    В училището се обучават 815 ученици преобладаващо от български произход. Учениците, принадлежащи към ромския етнос, са 

съвсем малко на брой, разпределени по 1-2 в съответните класове. (съставляват около 1% от общия брой ученици в училището).                        

Обучението се осъществява при едносменен режим. През периода 2021/2022 година има 3 отпаднали ученици – роми, поради голям брой 

неизвинени отсъствия, напускане на града без известна адресна регистрация. Има 8 ученици със СОП в начален, прогимназиален и                    

I гимназиален етап, обучавани по индивидуални учебни програми. От началото на провеждането на ДЗИ и на НВО за 4. и 7. клас                        

резултатите по български език и литература в СУ „Васил Левски“ традиционно  се движат в диапазона  добър – много добър. За учебната 

2021-2022г учениците от 4. клас се представиха много добре на изпитите от НВО по български език и литература с 78,32т. при среден 

успех за страната 70,46т. Седмокласниците показаха много добър успех по български език и литература, като средният брой точки по 

български език и литература за училището е 63,25т., с 10 пункта по-висок от резултата за страната – 53,64т. На НВО по БЕЛ учениците 

от 10. клас постигнаха добри резултати, съпоставими с резултатите на национално равнище. В проценти от максималния брой точки           

резултатите по БЕЛ  са 48,38%. Средният процент от максималния брой точки на матурата по български език и литература е 52,35, с 4 

пункта по-висок от този на учениците от София-област – 48,57 и на средното ниво за страната – 52,77. Отлични и много добри резултати 

бяха постигнати и от класираните ученици от 5., 6. и 7. клас  на областния кръг на олимпиадата по български език и литература.                   

Седмокласничката Наталия Ангелова Вельова бе класирана за националния кръг, на който се представи отлично, в резултат на което 

училището беше одобрено да работи по НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи деца 

за участие в ученическите олимпиади -2022г. 

 

 



ІІ.  Визия 

     Изграждане на общество на знанието, в което грамотността заема централно място за личностното и общественото развитие и служи като 

основа за интелигентен растеж. 

 

ІІІ.  Проблеми: 

- Незадоволително владеене на българския книжовен език в неговата устна и писмена форма.  

- Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на българския език, липса на            

базови знания по български език, липса на мотивация за грамотност. 

- Професионалният и образователният ценз на родителите на ученици с образователни дефицити в културно-образователната 

дейност „Български език и литература“, притежаваните от семейството културни и образователни ресурси, структурата на              

семейството, езикът, който говори семейството, също оказват влияние върху резултатите на учениците. Тяхната                            

неглижираност към образователния процес. 

 

 

ІV.  Водещи принципи при изпълнение на плана 

- Приемане на принципите за приобщаващо образование като водещи в подкрепата на личностното развитие 

- Демократичност и толерантност 

- Партньорство –  училища, библиотеки, родители, работодатели и други институции, ангажирани към образователната система 

- Концентрация – усилията при изпълнението на стратегията ще бъдат съсредоточени в конкретни области, свързани с насърчаването и 

развитието на грамотността 

 



V.  Основна цел на плана: 

Писането и четенето – ключът за повишаване на грамотността на нацията.  

Цел 1: Постигане на равнище на базова и функционална грамотност, което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие и 

ще спомогне за постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. 

Цел 2: Създаване на благоприятна среда – основна предпоставка за повишаване на интереса и мотивацията за усъвършенстване на уменията. 

Изграждането на среда, в която грамотността да бъде насърчавана, трябва да обхване всички възрастови групи. В изпълнение на конкретната 

оперативна цел ще бъдат организирани и провеждани различни инициативи на училищно ниво, свързани с популяризиране на ползите от 

повишаването на грамотността. 

Цел 3 :  Привличане на общественото внимание към повишаване на грамотността и популяризирането на четенето. 

VI.  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, свързана 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. 

 

VІІ. 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 и привличане на родителите в процеса на формиране на интерес към четенето.  

5. Стимулиране обединяването на учителите и учители ЦДО в училищни учещи общности, които развиват своите педагогически умения, 

подобряват професионалната и методическа компетентност.  

6. Интегриране на информационните технологии в образователния процес.  

7. Споделяне на добри практики.  

 

VІII.  Дейности за постигане на целите 

 
 Индикатори за 

изпълнение 

 

Мярка № Дейности Очаквани резултати Срок на 

изпълнен

ие 

Текуща 

стойнос

т 

Целева 

стойност 

Отговорник 

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. Създаване и използване на 

рубрика „Стратегия за 

насърчаване и повишаване на 

грамотността” в сайта на СУ 

„Васил Левски” 

 

Улеснен достъп до 

информация за 

проведените инициативи 

 

Декем- 

ври,  

2022г. 

 

0 

 

1 електронна 

страница 

 

 

2. Публикуване в рубрика 

„Стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността” 

 Перио-

дично  

  Медийна комисия 



3.  

Подпомагане организирането 

на публични четения – 

продължаване на създадената 

традиция за ежедневни 

вечерни четения под наслов 

„Поход на книгата“ във 

виртуална класна стая в Teams 

Повишаване на 

мотивацията на учениците 

да четат художествена  

литература 

През 

учебната 

2022/ 

2023 год. 

0 30 

 

Директор, 

учители, ученици 

от 1. До 7. клас, 

родители и други 

публични 

личности 

 4. Организиране на участието и 

популяризиране на 

инициатива „Да подарим 

книга, да обогатим създадения 

библиотечен кът“  

 

Насърчаване на интереса 

към книгата. Създаване на 

библиотечен кът в 

класните стаи 

 

През 

учебната 

2022/ 

2023 год. 

0 Всички ученици Класни 

ръководители 

 5. Провеждане на занимания 

извън класната стая (на 

открито, в библиотеки, музеи, 

читалища) 

Повишаване на 

мотивацията на учениците 

да четат художествена и 

научна литература  

Перио-

дично 

0 Най – малко 2 

инициативи 

 Учители по БЕЛ, 

история и 

цивилизация, 

музика, 

изобразително 

изкуство и др. 

6. Изработване на постер с 

послания на известни творци 

Насърчаване на интереса 

към книгата  

 

2023 г., 

април 

0 Ученици от 

прогимназиален 

и гимназиален 

етап 

Ученически съвет 

Групи за 

занимания по 

интереси 

 7. Отбелязване на Деня на 

народните будители 

Обогатяване на знанията 

за ролята на народните 

будители за укрепването 

на българщината и 

книжовния                                                      

език   

ноември 

2022г. 

0 ученици от 

училището 

 



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. Популяризиране на училищни 

модели на добри практики за 

съвместна дейност с родители 

и местна общност в подкрепа 

на грамотността 

Стимулиране на 

родителския интерес към 

очакваните резултати от 

обучението 

През 

учебната 

2022/ 

2023 год. 

0 5 добри 

практики 

Учители  по БЕЛ 

и начални 

учители 

 2. Подпомагане провеждането на 

училищни инициативи в 

подкрепа на заниманията за 

четене с родителите – „Клуб 

на родителите” / „Отворени 

врати” 

Привличане на  родителите 

в процеса на учене и за 

повишаване на 

функционалната 

грамотност на техните деца 

2022/ 

2023г., 

април- 

декември  

0  Паралелки- 

начален етап, 

паралелки – 5 

клас 

 

Начални учители, 

класни 

ръководители и  

преподаватели по 

БЕЛ на 5. клас 

 

 3. Подпомагане реализирането 

на училищни програми за 

създаване на култура на четене 

за удоволствие в семейството. 

Реализиране на  училищни 

програми за осигуряване на 

библиотечно обслужване 

Формиране на култура за 

четене на разнообразни 

книги за удоволствие 

През 

учебната 

2022/ 

2023 год. 

0 Паралелки от 

начален етап и 

ученици от 5. 

клас 

Начални учители, 

преподаватели по 

БЕЛ на 5. кл. 

Мярка 3. Осигуряване 

на лесен достъп до 

книги и до други 

четива  

 

1. Организиране на срещи  

(на живо или онлайн)  с автори 

за представяне на книги. 

/Инициатива на  ученическия 

съвет/  

 

Популяризиране на 

достъпа до книги и други 

четива  

 

През 

учебната 

2022/ 

2023год. 

0 Ученици от 

прогимназиален 

и гимназиален 

етап 

Председател  на 

Ученическия 

съвет и 

отговорникът за 

библиотеката 

 

 2. Провеждане на дарителски 

кампании за обогатяване на 

училищната библиотека, за 

създаване на библиотеки в 

класните стаи, в стаите за 

занимания по интереси. 

/Инициатива на Ученическия 

Описание на знанията и 

уменията на учениците по 

съдържателни области и 

когнитивни процеси, 

дефинирани в 

съдържателната рамка на 

инструментариума  

През 

учебната 

2022/ 

2023 год. 

0 Най – малко 50 

% от учениците 

Председател  на 

Ученическия 

съвет, 

преподавателите 

по БЕЛ 

 



съвет/  

 

 

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност 
Мярка 1. Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

1. Подпомагане 

провеждането на училищни 

оценявания на четивната 

грамотност на учениците в 

IV и VII клас. Пробен 

изпит по БЕЛ – 7. клас, 

пробен изпит – 10. клас. 

Пробен ДЗИ – 12. клас. 

Използване на обективна 

информация относно 

възможностите на 

учениците за работа с 

различни видове текст и 

когнитивни равнища 

2023 г.- през 

април за 12. 

клас; през 

май за 7. и 

10 кл.  

  

0 13 паралелки  

 2. Подкрепа при 

разпространение на 

училищни практики за 

проследяване, оценка и 

анализ на постигнатите  от 

учениците равнища на 

функционална  грамотност- 

IX кл. 

Популяризиране на 

регионално ниво на 

училищните постижения в 

областта на четенето и 

грамотността 

2023 г.- 

април  

  

0 3 паралелки  

 3. Участие в състезанието по 

български език и 

литература, организирано 

от СУФ „Любословие“ 

Популяризиране на 

национално ниво на 

училищните постижения в 

областта на 

функционалната 

грамотност 

м. ноември 

2022; 

м.февруари 

2023 г. 

0 Ученици от 5. до 

12. клас 

 

Мярка 2. Оптимизиране 

на стандартите за учебно 

съдържание и на 

учебните програми 

1. Участие в дискусия по 

въпроси на началното 

ограмотяване в 

българското училище, 

организирана от СУ „Васил 

Левски“ 

Усъвършенстване на 

държавните образователни 

изисквания за учебното 

съдържание и на учебните 

програми по БЕЛ  

През 

учебната 

2022/2023г. 

0 Всички 

преподаватели 

Учители 

Мярка 3. Повишаване на 

квалификацията на 

учителите за повишаване 

на равнището на 

грамотност 

1. Подпомагане участието в 

обучения на учители по 

български език и 

литература „Стратегии и 

практики за изработване на 

Обучени учители от 

прогимназиалния етап за 

създаване на текстове и 

текстови задачи за 

измерване постиженията на 

През 

учебната 

2022/2023 

година 

0 Учителите по 

БЕЛ 

Учители 



инструментариум за 

оценяване на четивната 

грамотност на учениците” 

учениците 

 2. Дискусия на тема: „Ролята 

на приемствеността между 

4. и 5. клас ” 

Обсъждане на 

съществуващите проблеми 

в обучението и възможни 

решения  

През 

учебната 

2022/2023  

0 3 Учители 

Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването  

Мярка 1. Преодоляване 

на социално-

икономическата 

неравнопоставеност  

 

1. Организиране на 

занимания по четене на 

научна и художествена 

литература  в рамките на 

целодневната организация 

на учебния ден за 

учениците от I до VII клас  

 

Създаване на условия за 

целенасочена 

педагогическа подкрепа на 

ученици, които срещат 

затруднения при четене.  

 

През 

учебната 

2022/2023 

година 

0 Ученици от ЦДО  Учители ЦДО  

 2. Четец между четците"  2.- 

4. клас; 

Насърчаване на 

мотивацията за четене 

м. ноември, 

декември 

2022 

0 Ученици от 

начален етап 

(2.,3. и 4. клас) 

Начални учители 

 3. "Аз съм грамотен" - 

състезание между първите 

класове по БЕЛ 

Стимулиране на 

мотивацията за езикова 

грамотност 

м. март 

2023 

0 Ученици от 1. 

клас 

Класните 

ръководители на 

1. клас 

 4. Четене с разбиране - 

викторина 2.-4. клас 

Функционална грамотност м. април – 

май 

2023 

0 Ученици от 2.-4. 

клас 

Начални учители 

 5. Организиране на 

инициатива ,,Деца четат на 

деца” – ученици от 4 клас 

четат на деца от 

подготвителна група ДГ в 

града 

  0 Учениците от 4. 

клас 

Класните 

ръководители на 

4. клас 

 6. Продължаване на 

традицията за участие в 

инициативата на ИБЕ към 

БАН – „Написаното остава! 

  0   



Пиши правилно!“. 

Разширяване на екипа от 

ученици от начален и 

прогимназиален етап, 

създаден във виртуалната 

класна стая със същото 

наименование. 

 7. Развитие и разширяване на 

системата за кариерно 

ориентиране и осигуряване 

на условия за формиране 

на умения за планиране на 

кариерата при учениците 

Кариерно ориентиране и 

подкрепа на учениците 

През 

учебната 

2022/2023 

година 

0 Ученици от 

прогимназиален 

и гимназиален 

етап 

Класни 

ръководители, 

учители 

Мярка 3. Преодоляване 

на дигиталната пропаст  

 

1. Иновативни методи и 

практики за интегриране на 

ИКТ в учебния процес в 

начален етап на основната 

образователна степен – 

практикум. Мястото на 

електронните тестове като 

инструмент за 

проследяване 

постиженията на 

учениците в начален етап 

 

Приложение в практиката 

на началните учители на 

иновативни методи за 

интегриране на ИТ в 

учебния процес, 

формиране на 

самостоятелност и 

интегриран подход към 

ученото  

 

2023 г.- 

януари 

/февруари 

 

0 Ученици от 

начален етап 

Начални учители 

и учители по ИТ 

 2. 
Проверка и оценка на 

знанията и уменията на 

учениците чрез представя-

не на презентации и работа 

по проекти (прогимна-

зиален и гимназиален етап) 

Приложение на ИКТ за 

създаване и приложение на 

интерактивно учебно 

съдържание в обучението 

на учениците в 

прогимназиален етап на 

обучение  

 

2023г.-март  0 Ученици от 
прогимназиален 

и гимназиален 

етап   

Учители по ИТ 

 

 

 



IX.  Политика за насърчаване и развитие на грамотността 

Усвояването на учебното съдържание трябва да бъде улеснено и обогатено чрез осигуряване на разнообразни, атрактивни, близки до 

светоусещането на съвременните ученици печатни и електронни материали. По този начин учениците ще бъдат мотивирани и въвлечени 

в учебния процес. 

X. Насърчаването и повишаването на грамотността на учениците във връзка с ЗПУО 

1. За овладяването и прилагането на книжовните норми от учениците, които са обект на проверка и оценка на учителя, се осигуряват и 

допълнителни условия по чл.4, ал.3 и чл.10 от Наредба №6 за усвояване на българския книжовен език като част от общата подкрепа за 

придобиване на окончателните резултати от обучението по учебния предмет. 

2. Допълнителното обучение по български език и литература като част от общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати, се 

провежда чрез допълнителни часове извън училищния учебен план по време на учебни занятия и/или по време на лятната ваканция, 

съобразно потребностите на всеки ученик. 

3. Повишаването на грамотността на учениците е в пряка връзка с целите на Наредбата за приобщаващо образование. Общата подкрепа 

за личностно развитие в училището за целите на превенцията на обучителните затруднения се изразява във включване на учениците в: 

допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО; консултации по учебни предмети и допълнителни консултации.  

4. Обща подкрепа се организира въз основа на анализ на оценяване на входни равнища и на резултати от НВО и ДЗИ. 

 

XI.  Партньори: 

Основен двигател на изпълнението на тази стратегия са учителите. 

 Основни партньори: -  Обществен съвет на училището 

1. Община Елин Пелин; 

2. Училища на територията на община; 



3. Народно читалище „Елин Пелин 1896“ , гр.Елин Пелин; 

4. Градска библиотека; 

5. Дирекция „Социално подпомагане“– с цел осъществяване на контакт с родители и ученици; 

6. Други потенциални партньори (къща музей „Иван Вазов“, гр.  къща музей „Елин Пелин“, с. Байлово и др.) 

 

ХII.  Финансово осигуряване на изпълнението на програмата 

 Финансирането на училищния план ще се осъществява от бюджетни средства, както и от приходи по проекти: „Подкрепа за 

приобщаващо образование“; Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, НП „Ученически олимпиади и състезания“, 

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи деца за участие в ученически олимпиади“; Националната програма за финансиране на 

занимания по интереси; НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - Модул „Културните институции като образователна среда“ 

Тези средства ще бъдат планирани в зависимост от ежегодните дейности, които ще се изпълняват. За изпълнението на инициативи, 

свързани с участието на партньори, ще бъдат сключени споразумения за определяне на конкретните ангажименти на страните, както и за 

тяхното финансиране. 

 

 


