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ПРОГРАМА 

 

За дейностите по НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за 

усвояването на българския книжовен език в съответствие с 

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността / 2014 – 2020 г./  

 

учебна 2018/2019  година  

 

 

 

 

 

 

 



I. ОСНОВНА ЗАДАЧА  В РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 2018/2019  УЧЕБНА 

ГОДИНА: Усъвършенстване на  образователния процес в управлението, организацията, 

съдържанието на обучение и образователна среда от екип  висококвалифицирани педагогически 

специалисти, които имат съвременно мислене и успешно  прилагат стандартите на новия Закон 

за предучилищно и училищно образование / ЗПУО /. 

II. ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 Предвид ключовата роля на проблема за усвояването на книжовния български език и високото 

ниво на владеенето му като задължително условие за интелектуално и емоционално развитие на 

учениците и за социалната им реализация, учителите и другите педагогически специалисти, 

съвместно с родителите, да осигурят адекватен и професионален учебно – възпитателен процес 

и извънкласна дейност, гарантиращи усъвършенстване на комуникативно -  речевата им култура. 

III. ПОДЦЕЛИ: 

1. Използване на разнообразни и ефективни форми и педагогически ситуации за усвоявяне 

на българския книжовен език в учебните часове по всички предмети или допълнителни модули / 

консултации, извънкласни дейности/ 

2. Спазването на книжовните езикови норми -  обща грижа и отговорност на всички учители 

за овладяване на езиковата терминология за съответната наука, както и на другите педагогически 

специалисти и на непедагогическия персонал за постигане на позитивно въздействие чрез личния 

пример върху учениците 

3. Разгръщане на извънкласната дейност на учениците, споделяне на добри практики в 

работата по усвояване на книжовния български език, участия в състезания и конкурси – 

регионални, национални и международни – за насърчаване на творческите инициативи, за 

усъвършенстване на езиковите умения на учениците 

4. Специална грижа за приобщаване на учениците от други етноси към училищния живот, 

към инициативи и празнични мероприятия за поощряване на езиковата им комуникация на 

книжовен български език 

IV. ДЕЙНОСТИ: 

№ Дейност Срок Отговорник 

1. Запознаване с Програмата за  дейностите за усвояване 

на книжовния български език 

м.септември Ст. Роева 

2. Установяване на входното равнище на знанията и 

компетентностите на учениците по всички учебни 

дисциплини, овладения понятиен апарат. 

Диагностициране на пропуските и предприемане на 

необходимите мерки за преодоляването им  

м. октомври Преподаватели 

3. Предоставяне на допълнително обучение 

/консултации и мониторинг на напредъка на ученици 

с ниско  равнище на грамотността 

постоянен Преподаватели 

4. Работни срещи за споделяне на добри практики в 

усвояването на книжовния български език 

 

м. октомври 

– м.април 

2019 г. 

 

Председателите 

на екипите за 

ключови 

компетентности 

5. Създаване на постоянен езиков кът в класната стая постоянен 

 

Преподавател по 

БЕЛ, начални 

учители  

6. Подготовка за НВО – 4 и 7 клас в извънучебно време, 

консултации 

 

м. октомври 

– м. април 

Преподавател по 

БЕЛ, начални 

учители  



7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

Петминутка в занятията по ИУЧ и самоподготовка по 

БЕЛ за презентация на интересна книга – „Моята 

библиотека“ 

 

 

Включване в инициативата на МОН „Национална 

седмица за четенето” 

м. октомври 

– м. април 

 

 

 

 

м. октомври 

Преподавател по 

БЕЛ, начални 

учители  

 

 

Преподавател по 

БЕЛ, начални 

учители 

9. Работа по изработване на проекти в часовете  за 

самоподготовка по БЕЛ, свързани с историята на БКЕ 

и развитието му 

м. декември 

– м. април 

 

Преподавател по 

БЕЛ, начални 

учители 

10. Участие в празници, свързани с българския език в 

начален и прогимназиален етап: 

- народни будители; 

- патронен празник, посветен  на Г. Ст. 

Раковски; 

- викторина, посветена на св. св. Кирил и 

Методий; 

- викторина, посветена на Хр. Ботев; 

- „ Ние вече сме грамотни“ – тържество за 

буквите, годишно утро на първи клас; 

 

м. октомври- 

юни 

Преподавател по 

БЕЛ, начални 

учители 

11.  „Българските открития, които промениха света“-

презентиране на събития и личности с принос към 

българското и световното културно-историческо 

наследство и развитие“ 

м. март Преподавател по 

История и 

цивилизации 

12. -„Моя страна, моя България“- темата за родината в 

часовете по музика-подготовка за патронния празник 

м. април Преподаватели 

по музика 

13.  „Словото-това съм аз“- състезание за проверка на 

функционалната грамотност на учениците- 5 и 6 клас 

м. май Преподавател по 

БЕЛ 

14.  „България пред света“- проектна дейност в часовете 

по руски език                                                                                                                                                                          

м. май Преподавател по 

руски език 

15. Отчитане на резултатите от дейностите по 

Програмата за усвояване на книжовния български 

език за учебната 2018/2019 година 

                                                                  

м. юни Ст. Роева 

 

  


