Основно училище „Св.св.Кирил и Методий“
с.Кипилово, общ.Котел, обл.Сливен

УТВЪРЖДАВАМ:………..
Директор: Ив.Момчарова

ГОДИШЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН
за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността
/ 2014 – 2020 /
І. Цели
1. Основна цел: да подпомогне организацията и провеждането на дейностите в училище за
изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

2. Специфични цели:
2.1. Да се повиши началната грамотност в І клас.
2.2. Да се постави началото и да се развиват базовите комуникативни умения на учениците
във ІІ – ІV клас.
2.3. Да се поставят основите и подкрепи развитието на функционалната грамотност на
учениците в V – VІІ клас.
2.4. Да се стимулира и мотивира участието на родителската общност в училищните дейности
за повишаване на грамотността.
2.5. Да се подобрят професионалните умения на учители и възпитатели за работа с учениците
по отношение изпълнението на Стратегията за насърчаване и повишаване на
грамотността, както и личните комуникативни умения.

ІІ. Очаквани резултати и критерии за оценка
1. Повишаване на началната грамотност на учениците в края на І клас.
Критерии – брой ученици, покрили ДОС за учебно съдържание в І клас на добро и много
добро и равнище
2.Развитие на базовите комуникативни умения на учениците във ІІ – ІV клас

Критерии – Достигане на 80 % постижимост на ДОС по български език и литература във
ІІ – ІV клас, измерими с вътрешно-училищно изследване в края на всеки клас и с НВО в
ІV клас

Отчитане на базисните комуникативни умения за постигане на 80 % успеваемост чрез
НВО в края на ІV клас.
3.

Развитието на функционалната грамотност на учениците в V – VІІ клас.

Критерии – Достигане на 75 % постижимост на очакваните резултати по ДОС по
български език и литература, измерено чрез вътрешно-училищно оценяване в края на V
и VІ клас и НВО в края на VІІ клас
Брой родители, ангажирани в дейностите и проявите на класовете по изпълнение на
училищния учебен план.
Брой обхванати учители в институционалната квалификационна дейност.
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