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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 човек а да 

постигне целите си, да развие знанията си и потенциала си, както и да участва пълноценно в общността и в обществото, към което 

принадлежи.” 

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 изисквания 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 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 жите йски 

ситуации (свързва се с компетентностите, които се очаква да притежават учениците в края на основното си образование). 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 д о 

реалните. Познавателните области, които се изследват, са четенето, математиката и природните науки. 

 мултифункционална (комплексна) 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 об учението си за придобиване 

на средно образование и на по-висока образователна степен). 
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Мярка № Дейности Очаквани резултати 
Срок за 

изпълнение 

Размер и 
източници на 
финансиране 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция/ 

организатори 
Текуща 

стойност 
Целева 

стойност 

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

Мярка 1. 
Привличане 
на 
общественот
о внимание 
към 
значението 
на 
грамотността 
и 
популяризир
ане на 
четенето 

1 

Утвърждаване на 
училищен план за 
насърчаване и 
повишаване на 
грамотността 

Създаване на училищния план и 
запознаване на учителите с 
него 

Септември 
2021 г. 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Провежда  се 
от учителите 

Главни 
учители 

2 
Публикуване на 
училищния план в сайта 
на училището 

Запознаване на ученици, 
родители и др. с плана 

Октомври 
2021 г. 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Провежда се от 

учителите 
Д. Дечкова, 
Д. Тонева 

3 

 
 
 
Маратон на четенето 

Повишаване на мотивацията на 
децата и учениците да четат 
художествена и научна 
литература; Учениците да се 
мотивират да четат и разказват 
увлекателно, да пишат според 
нормите на книжовния език 

Април  
2022 г. 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Провежда се от 

учители и 
ученици 

Учителите в 
начален етап, 

учители по 
БЕЛ 

4 
Участие в Националната 
седмица на четенето 

Популяризиране на книгата и 
насърчаване на интереса към 
четенето 

През 
годината 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Провежда се от 

учители и 
ученици 

Главни 
учители 

5 

 
 
 
Инициативи на 
училищния клуб 
„Приятели на книгата“  

Повишаване на мотивацията на 
децата и учениците да четат 
художествена и научна 
литература; учениците да се 
мотивират да четат и разказват 
увлекателно, приобщаване на 
родителите към проблема за 
грамотността 

През 
годината 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Провежда се от 

учители и 
ученици 

Румяна 
Иванова 

 
 
 

1 
Да подарим книга на 
училищната библиотека  

Приобщаване на родителите 
към проблема за грамотността 

Декември 
2020 г. 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Инициатива на 

цялото 
училище 

Класни  
рък-ли, 

Н. Ангелова 
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Мярка 2. 
Подпомагане 
на 
родителите 
за 
усъвършен-
стване на 
техните 
умения да 
увличат и да 
насърчават 
децата си 
към четене и 
към развитие 
на езикови 
умения 

2 
„Ние вече сме грамотни” Учениците да бъдат активна 

страна в обучението 
Март 

2021 г. 
Не се изисква 
финансиране 

0 
Ученици от I 

клас 
Учители на I 

клас 

3 

 
 
 
Информиране на 
родителите на 
родителските срещи за 
необходимостта от 
четенето на 
задължителната и 
извънкласната 
литература 

 
 
 
Повишаване на 
информираността на 
родителите относно ролята на 
базовата и функционалната 
грамотност и възможностите за 
постигането им 

През 
годината 

Не се изисква 
финансиране 

0 

 
 
 
 
 

Ученици от 
цялото 

училище 

Класните 
ръководители 

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

1 

Щафетно четене на книги 
от хартиен и/или 
дигитален носител 

Да се създаде траен интерес 
към четенето  Декември 

2021 г. 
Не се изисква 
финансиране 

0 
Ученици от 
VIII класове 

Учители по 
БЕЛ  

2 

Рисунки / колажи на 
любима книга на 
ученици от цялото 
училище (начален, 
прогимназиален и 
гимназиален етап) 

Популяризиране на дейността 

Март  
2022 г. 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Ученици от 

цялото 
училище 

Учители в 
ГЦОУД, 

Учители по 
БЕЛ и ИИ 

3 

 
„Читател на годината“ 

 
Да се формира траен интерес 
към четенето 

Май 2022 г. 
Не се изисква 
финансиране 

0 

Ученици от 
цялото 

училище 
 

Н. Ангелова,  
М.Петрова, 
Гл. учители 

Цел 2. Повишаване равнището на грамотност 

Мярка 1. 
Оценяване на 
равнището 
на 
грамотност 

1 

 
Пиша красиво и 
правилно 

Повишаване степента на 
овладяност на 
книжовноезиковите норми 

Януари 
2022 г. 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Ученици 

II клас 
  

 
Начални 

учители в II 
клас 

 



4 

 

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

1 

Установяване  на нивото 
на комуникативно-
речевите умения на 
учениците от 7. клас 
(провеждане на 
контролна 
работа/пробни изпити 
по БЕЛ за 7 клас, с оглед 
успешното полагане на 
НВО). 

 
 
Анализиране на уменията на 
учениците да работят с 
различни типове текст, да 
извличат от тях информация; 
предвиждане на мерки за 
подобряване на резултатите 

Март  
2022 г. 

СУ „Васил 
Левски” 

училищ
ен 

бюджет 

Учениците от 
VII клас 

Учителите по 
БЕЛ в 

VII  клас 

2 

Установяване  на нивото 
на комуникативно-
речевите умения на 
учениците от 4. клас 
(провеждане на 
контролна работа/ 
пробни изпити по БЕЛ за 
4. клас , с оглед 
успешното полагане на 
НВО) 

 
 
Анализиране на уменията на 
учениците да работят с 
различни типове текст, да 
извличат от тях информация; 
предвиждане на мерки за 
подобряване на резултатите 
 

Март  
2022 г. 

СУ „Васил 
Левски” 

училищ
ен 

бюджет 

Учениците от IV 
клас 

Учителите в 
IV клас 

3 

Провеждане на 
контролна 
работа/пробни изпити 
по предмети за 
учениците в 10 клас, с 
оглед успешното 
полагане на НВО 

Установяване на нивото на 
учениците от 10 клас за НВО 

Април  
2022 г. 

СУ „Васил 
Левски” 

училищ
ен 

бюджет 

Учениците от X 
клас 

Учителите в  
X клас 

4 

Провеждане на пробни 
матури по отделни 
предмети за 12. клас с 
оглед на успешното 
полагане на ДЗИ 

Установяване на нивото на 
учениците за ДЗИ 

Април  
2022 г. 

СУ „Васил 
Левски” 

училищ
ен 

бюджет 

Учениците от 
XII клас 

Учителите в 
XII клас 

Мярка 3. 
Повишаване 
на 
квалификаци

1 

Отбелязване на 
Световния ден на 
книгата (23 април). 
Форматът на 

Засилване на интереса към 
значими дати в културната 
история на човечеството, 
изграждане на мнение за 

Април 
2022 г. 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Ученици от 

цялото 
училище 

Учители в 
начален етап, 

учители по 
БЕЛ, 
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ята на 
учителите за 
повишаване 
на 
равнището 
на 
грамотност 

инициативата се 
определя от съответната 
комисия 

ролята на книгата в човешкия 
живот 

Надя 
Ангелова 

2 

Участие на учители в 
организирани обучения, 
свързани с повишаване 
грамотността на 
учениците в училище 

Реализирани квалификационни 
форми за учители, обогатяване 
на педагогическата практика 

През цялата 
годината 

Не се изисква 
финансиране 

0 Учители  Директор 

Цел 3. Увеличаване на участието в приобщаването 

Мярка 1. 
Преодоляван
е на социал-
никономи-
ческата не-
равнопоста-
веност 

1 

Oрганизиране на 
занимания по четене и 
по български език в 
рамките на ЦДОУД за 
учениците от начален 
етап 

 
 
Създаване на условия за 
целодневна педагогическа 
подкрепа на ученици, които 
срещат затруднения при четене 

През 
годината 

Не се изисква 
финансиране 

0 Начална степен 

 
 

Учители в 
ГЦОУД в 
начална 
степен 

 

Мярка 2. 
Преодоляван
е на 
неравнопоста
веността при 
билингвите 

1 

Допълнително обучение 
по български език и по 
други учебни предмети за 
учениците, за които 
българският език не е 
семеен език 

 
Провеждане на допълнително 
обучение и консултации на 
ученици, за които българският 
език не е семеен език  

През 
годината 

Не се изисква 
финансиране 

0 Ученици Учители 

Мярка 3. 
Преодоляван
е на 
дигиталната 
пропаст 

1 

Публикуване в сайта на 
училището на най-
интересните материали  

Даване гласност на 
постиженията на учениците, 
която би им осигурила 
творческо самочувствие 

През 
годината 

Не се изисква 
финансиране 

0 

Ученици 
по решение на 
учителите по 

ИТ 

Д. Тонева 

2 

Изготвяне на 
презентации за народни 
будители 

Приложение на ИКТ за 
създаване и приложение на 
интерактивно учебно 
съдържание в обучението  

Октомври 
2021 г. 

Не се изисква 
финансиране 

0 Ученици  

Учители,   
клуб 

„Информатик
а“  

3 

Интегриране на ИКТ и 
включване на четене от 
електронни носители в 
образователния процес 
през учебната година 

Осъществяване на връзка 
между  учебния процес и 
съвременните ИКТ 
 

През цялата 
година 

Не се изисква 
финансиране 

0 
Учителите по 

предмети 
Зл. Гинчева, 
Д. Дечкова 
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