Основно училище „Иван Вазов”
с. Русокастро, общ. Камено

План за насърчаване и повишаване на грамотността
за учебната 2020/2021 година
I. Цели:
1.
Преодоляване на пропуските в езиковите компетентности на
учениците, необходими за овладяването на знания и умения, гарантиращи
постигане на ДОС за учебно съдържание по всички учебни предмети.
2.
Обогатяване и усъвършенстване на комуникативно-речевата култура
на учениците.
З. Спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни
предмети, при дейностите по различните образователни направления, в които
обучението се осъществява на български език.
4. Повишаване на мотивацията на учениците да четат художествена и научна
литература.

II. Мероприятия:
1. Спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни
предмети, при дейностите по различните образователни направления, при които
обучението се осъществява на български език.
срок: 2020/2021г.

Отговорник: Учителите

2. Спазване на книжовноезиковите норми в системата на училищното
образование при общуването на учителите и директора с учениците.
срок: 2020/2021г.
Отговорник: Директор, учители, ученици
З. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български
език за деца и ученици от етническите малцинства в часовете по избираема
подготовка и в проектите, по които ще се работи.
срок: 2020/2021 г.

4.

Отговорник: Директор, учители

Работа със семейството за разясняване на ползата от образованието на

учениците от етническите малцинства срок: 2020/2021г. Отговорник: Класните
ръководители

5.

Организиране и провеждане на Национална седмица на четенето

Срок: м. ноември 2020г.

6.

Отговорник: Сн. Драганова

Обогатяване на училищната библиотека

срок: 2020/2021г.

Отговорник: Учителите

7.0рганизиране на училищни инициативи за подаряване и размяна на
прочетени детски и юношески книги
Срок: м. декември 2020г.

Отговорник: Кл. ръководители

8. „Аз и буквите” — състезание в начален етап
Срок: м. февруари 2021г.

Отговорник: В. Аврамова

9. Организиране на инициатива „Да четем с кака и батко” за съвместно четене
на ученици от начален етап и прогимназиален етап в рамките на
целодневното обучение

Срок: м. март 2021

Отговорник: Учители ЦОУД

10.Оценяване на четивната техника на учениците
Срок: м. май 2021г.

Отговорник: Директорът

11.Празник на буквите в I клас Срок: м. май 2021г. Отговорник: В.Петрова

12.Празник на българския език
Срок: м. май 2021г.

Отговорник: Сн. Драганова

