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13/24.08.2021г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1983/ 

30.08.2021г 

 

 

 

ОУ "КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ" 

 

Ул. „Севастопол” №28, гр. Пловдив 

school@chestemenski.com 

тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор 

mailto:school@chestemenski.com


 

 

Месец септември 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Провеждане на информационна 

кампания сред родителите за значението 

на грамотността и популяризиране на 

четенето (Училищен план за действие и 
изпълнение на националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                 

  

Класни р-ли Септември 

2021г. 

2. Запознаване с плана и при необходимост 

оказване на методическа помощ на 

учителите от училище за изпълнение на 

училищния план за насърчаване и 

повишаване на грамотността за периода 

2021-2022 г. на  сбирки на учителите в 

различни ЕКК. (Училищен план за 
действие и изпълнение на националната 
стратегия за насърчаване и повишаване на 
грамотността)                                                                 

 М. Иванова, Е. 

Карипова, учители 

БЕ и НЕ 

На втора 

сбирка на 

ЕКК – м. 

септември 

2021 г. 

 

 

 

Месец октомври 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Публикуване на реализирани 

инициативи, свързани с дейностите, 

проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната 

страница на РУО – Пловдив (Училищен 
план за действие и изпълнение на 
националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

Гатешки Октомври 

2021 г. 

2. Участие в Национална седмица на 

четенето (Училищен план за действие и 
изпълнение на националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                  

Кл.р-ли НЕ и 

учители по БЕ 

Октомври 

2021 г. 

 

 

 



Месец ноември 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Организиране на публични четения: 

1.“Любими приказни герои“ 1-2 клас 

2.Конкурс за изразително четене 3-4 

клас, 5-7 клас (Училищен план за действие 
и изпълнение на националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                 

Учители ЦДО, 

учители БЕ 

Ноември 

2021г. 

2. Публикуване на реализирани 

инициативи, свързани с дейностите, 

проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната 

страница на РУО – Пловдив (Училищен 
план за действие и изпълнение на 
националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                  

Гатешки Ноември 

2021 г. 

 

 

 

Месец декември 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Организиране на участието и 

популяризиране на инициативата „ Да 

подарим книга за класната стая“ 
(Училищен план за действие и изпълнение 
на националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

Класни р-ли Декември 

2021г. 

2. Публикуване на реализирани 

инициативи, свързани с дейностите, 

проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната 

страница на РУО – Пловдив (Училищен 
план за действие и изпълнение на 
националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

Гатешки Декември 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Месец януари 



Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Участие в „ Дебати“ по зададена тема по 

предмети история и география 
(Училищен план за действие и изпълнение 
на националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

 

Учители по история 

и география 

Януари 

2022г. 

2. Иновативен урок по БЕЛ в друг клас, на 

който да присъстват и учителите от НЕ 
(Училищен план за действие и изпълнение 
на националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

Учители по БЕ 5-7 

кл. 

Януари 

2022 г. 

 

 

 

Месец февруари 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Споделяне на добри учителски практики 

от училището или други училища за 

работа с деца от семейства с ниска 

грамотност или социална среда. 
(Училищен план за действие и изпълнение 
на националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

Председатели ЕКК, 

учители 

Февруари 

2022г. 

2. С мама и татко в библиотеката -

Формиране на потребност у децата да 

четат чрез личен пример от родителите 
(Училищен план за действие и изпълнение 
на националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                   

Родители на 

ученици 5-7 кл. 

Февруари 

2022 г. 

3. Публикуване на реализирани 

инициативи, свързани с дейностите, 

проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната 

страница на РУО – Пловдив (Училищен 
план за действие и изпълнение на 
националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

Гатешки Февруари 

2022 г. 

 

 

 

 

Месец март 



Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Инициатива в подкрепа на заниманията  

за четене с родители „ Клуб на 

родителите“ 1- 4 клас (Училищен план за 
действие и изпълнение на националната 
стратегия за насърчаване и повишаване на 
грамотността)                                                                 

Учители НЕ, 

учители ЦДО 

Март 

2022г. 

2. Литературно предизвикателство: изготвяне 
на списък с книги от различни автори, епохи 
и жанрове ( 5-7 клас) (Училищен план за 
действие и изпълнение на националната 
стратегия за насърчаване и повишаване на 
грамотността)                                                                 

 

Учители БЕ 5-7 кл. Март  

2022 г. 

 

 

 

Месец април 

Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Участие  на училището в национален 

маратон на четенето по случай 

международния ден на детската книга - 

2 април и Международния ден на 

книгата и авторското право - 23 април 
(Училищен план за действие и изпълнение 
на националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

Учители по БЕ, НЕ и 

ПГ 

Април 

2022г. 

2. Публикуване на реализирани 

инициативи, свързани с дейностите, 

проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната 

страница на РУО – Пловдив (Училищен 
план за действие и изпълнение на 
националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

Гатешки Април  

2022 г. 

 

 

 

 

 

Месец май 



Номер  Тема/ Дейност Отговорник Срок 

1. Провеждане на занимания извън 

класната стая- в откритата класна стая 

на двора на училището – четене на 

открито (Училищен план за действие и 
изпълнение на националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                 

Учители ЦДО и БЕ 

– 5.кл. 

Май 2022г. 

2. Участие в  Национална седмица на 

детската книгата – ПГ и ученици 1.- 6. К

лас (Училищен план за действие и 
изпълнение на националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността)                                                                 

Учители НЕ, ЦДО и 

БЕ 

Май-юни 

2022г.(по 

график) 

3. Публикуване на реализирани 

инициативи, свързани с дейностите, 

проведени по училищния план, в 

училищния сайт и на електронната 

страница на РУО – Пловдив (Училищен 
план за действие и изпълнение на 
националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността)                                                                 

Гатешки Май 2022г. 

 

 

 

28.08.2021 г.                                            Изготвил: ........................................... 

                                                                                     /М. Иванова/ 

                                                                                    ………………………… 

                                                                                     /Е. Карипова/ 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


