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ЦЕЛ 1. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО И ПОВИШАВАНЕ НА 

ГРАМОТНОСТТА

Мярка 1.

Привличане на 

общественото внима

ние към значимост-

та и популяризира-

нето на четенето

1 Изготвяне на план - график за 

дейностите в ДГ.

Запознаване с дейности-

те посещаващите ДГ 

чрез информационни 

табла. 

м. IX, ежегодно Директор, 

родители, 

учители по 

групи

2 Обследване и насочване към работа с 

логопед нуждаещите се деца

Преодоляване на говор-

ни проблеми. Навремен-

но решаване проблемите 

на речевото развитие .

ежегодно Директор,

родители, 

учители 

3 Абониране за вестник "Аз Буки" Следене на мероприя-

тията и ползване на 

поместените материали 

от националния план

XII. 2021 г. счетоводител

4 Инициативи в ДГ за подаряване и 

размяна на детски книги. 

Осигурени условия за 

по-широк достъп до 

детска литература

XII. 2021 ÷ V. 2022 г. Учители,

родителско 

настоятелство

5 Създаване на кът с детска литерату-

ра, енциклопедиии, любими книжки   

Повишаване на 

мотивацията на децата 

да четат художествена и 

научна литература

XI. 2021 ÷ IV. 2022 г. Учител музика, 

Директор,

учители по 

групи
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6 Фокус върху личната и обществената 

значимост на грамотността

Честване на Междуна-

родния ден на детската 

книга на 2 април

ежегодно - април Учители на ПГ, 

учител музика

7 Абониране на ПГ за месечно детско 

списание

Създаване навик у 

децата за следене на 

периодична информация

ежегодно Учители на ПГ 

групи, 

родителско 

настоятелство

8 Провеждане на срещи с бивши въз-

питаници на ДГ. Четене на любимо 

детско произведение-"Най-обичам....

Изграждане навик у 

децата за ежедневно 

четене

целогодишно Учители по 

групи - от I-ва до 

ПГ

9 Проследяване и запознаване 

учителите с материали, изследвания, 

добри практики в "Насърчаване на 

четенето"

Осигуряване възможност 

на учителите да се 

запознават навреме с 

информация

целогодишно Учители

10 Включване в обучения на учители по 

темата за ограмотяване

Знания, умения, компе-

тенции за осъществява-

не, развитие и 

диагностика

целогодишно Директор, 

учители

Насочване на родител-

ското внимание към 

темата
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Поставяне на 

професионална основа 

при достъпа до 

допълнителни знание

Обмен на идеи и добри 

практики, мултиплици-

ране на ефекта им

Превантивност на дей-

ността по ограмотяване

Обогатяване материална-

та база в ДГ – оборуд-

ване, обзавеждане, учеб-

ни помагала и материали

Мярка 2.

Подпомагане на 

родителите за 

усъвършенстване на 

техните умения да 

увличат и насърча-

ват децата си към 

четене и към 

1. Информиране на родителите за 

възможностите да подкрепят детето в 

прехода от детската градина към учи-

лището - информация по темата в ПГ

Насочване на родител-

ското внимание към 

темата

ежегодно Учители ПГ

2. Търсене и предлагане на родителите 

- тестове и други средства за 

диагностика на езиковото развитие

Поставяне на професио-

нална основа при 

достъпа до допълни-

телни знание

месечно-до IV

2022 г.

Директор, 

учители
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развитие на езикови 

умения

3. Търсене и популяризиране на добри 

практики при придобиване на умения 

за насърчаване на детето да чете

Обмен на идеи и добри 

практики, мултиплици-

ране на ефекта им

2021 ÷ 2022 Учители

4. Организиране на информационни 

срещи с родители за подкрепа на 

деца и ученици, които имат пробле-

ми в езиковото и говорното развитие

Превантивност на 

дейността по 

ограмотяване

2021 ÷ 2022 Директор, 

учители, 

ресурсен учител

5. Търсене възможности за участие в 

проект и включване на дейността по 

ограмотяване

Обогатяване материал-

ната база в ДГ – оборуд-

ване, обзавеждане, учеб-

ни помагала и материали

2021 ÷ 2022 Учител музика, 

Директор, 

учители

Мярка 3.

Осигуряване на ле-

сен достъп до книги 

и до други четива

1. Изграждане на детска библиотека и 

кът за чеитене в ДГ

Привличане на детското 

внимание към 

значимостта на четенето 

и осигуряване на лесен 

достъп до литература

2021 ÷ 2022 Учители, 

домакин

2. Организиране на срещи с автори за 

представяне на книги и други

Популяризиране на 

достъпа до книги и други 

четива

IV.2022 г. Уучители,  

Директор

3. Провеждане на дарителска кампания 

за обогатяване на библиотеката в 

Обогатяване на книжния 

фонд чрез стимулиране 

м. II.2022 г. Учители по 

групи
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детските групи на дарителството от 

страна на родители и 

деца

4. Осигуряване на дигитални материали 

за четене в детските групи

Обогатяване на средата 

за четене и използване 

на различни начини за 

четене в условията на ДГ

ежегодно Учители, III, IV 

група, родители

ЦЕЛ 2. ПОВИШАВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА ГРАМОТНОСТ

Мярка 1. 

Оценяване на равни-

щето на грамотност

1. Оценяване на ефективността от 

посещението на предучилищната 

подготовка

Прилагане на методика 

за диагностика на 

готовността за обучение  

- входно и изходно ниво

X. 2021 г. ÷ V. 2022

година.

Учители ПГ

2. Организиране и провеждане на 

конкурс за детско литературно 

творчество "Съчини стихотворение"

Стимулиране равнището 

на грамотност и на 

езиковите умения у 

децата от ПГ

IV. 2022 г. Учители - III, ПГ

3. Изготвяне на папка в портфолиото на 

децата от ПГ във връзка с равнището 

на грамотност

Проследява се 

развитието на отделното 

дете

2021 ÷ 2022 Учители на ПГ
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Мярка 2. 

Оптимизиране на 

стандартите за 

учебно съдържание 

и на уч. програми

1. Задълбочаване работата на учителите 

по реализиране на теми и задачи, 

свързани с по-ранното изграждане на 

умението за четене

Интегриране на 

учебното съдържание 

между всички 

направления

2021 ÷ 2022 Учители по групи

2. Детско състезание -"И ние можем" Стимулиране на талант-

ливи деца с интереси в 

областта на четенето и 

съвременните ключови 

компетентности

IV. 2022 г. Учители III и ПГ, 

Директор

Мярка 3. 

Повишаване на ква-

лификацията на учи-

телите за повишава-

не на равнището на 

грамотност

1 Запознаване с изискванията за 

образователно ограмотяване на деца 

в прехода от предучилищно към 

училищно обучение

Повишаване 

квалификацията на 

учителите

XII. 2021 г. Учители по 

групи, 

Директор, 

начални учители

2 Провеждане на квалификационни 

дейности, насочени към деагностика 

на логопедични трудности

Повишаване на квали-

фикацията на учителите 

относно съвременните 

аспекти на обучението

2021 ÷ 2022 Ресурсен учител
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ЦЕЛ 3. УВЕЛИЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО И ПРИОБЩАВАНЕТО

Мярка 1.

Преодоляване на 

социално – икономи-

ческата 

дискриминация

1 Организиране на занимания по четене 

по български език в рамките на 

целодневната организация на деня

Създаване на условия за 

целенасочена педаго-

гическа подкрепа на 

деца, които срещат 

затруднения приподго-

товката за четене

2021 ÷ 2022 Учители в ПГ

Мярка 2.

Преодоляване на 

неравнопоставеността 

при билингвите

1 Разширяване на обхвата на 

задължителната двугодишна 

предучилищна подготовка за 

навършилите 5 - годишна възраст

Повишаване на дела на 

обхванатите в пред-

училищното възпитание 

и подготовка деца на 

възраст от 5 г. До 

постъпване в първи 

клас

2021 ÷ 2022 Директор,

учители

2 Осигуряване на доплънителна подкрепа 

за деца от ДГ, чийто майчин език е 

различен от българския

Организирано допълни-

телно обучение по бъл-

гарски език за децата в 

ранна детска възраст (3-

6 год.), за които българ-

ският език не е майчин

2021 ÷ 2022 Учители, 

Директор, 

логопед
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Мярка 3.

Преодоляване на 

дигиталната пропаст

1. Електронен формат на "Речник на 

българския език"

Да направи максимал-

но достъпно представе-

ното в "Речник на бъл-

гарския език" пълно 

лексикално богатство 

на българския език, 

като по този начин 

способства за повиша-

ване на грамотността у 

децата

2. ЕСТ - програми за корекция и 

предложения за корекция

Уеб услуги за лесно и 

бързо редактиране на 

български тексто-ве, 

които позволяват на 

потребителите да 

коригират правописа си 

и да търсят думи в 

различни речници. 

Софтуерът за компю-

търна обработка на 

езика може да 
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способства за повиша-

ване на грамотността

3. Интегриране на ИКТ и включване на 

дигитално четене в образователния 

процес

Обогатяване на ресур-

сите за обучение със 

софтуерни материали за 

работа с децата от ПГ

4. Обучения на учители на тема 

"Методически насоки за интегриране на 

съвременните информационни 

технологии в учебния процес"

Повишаване на профе-

сионалната компетент-

ност на учителите за 

инте-гриране на ИКТ в 

образователния процес
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                                                                                  УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                                                             ДИРЕКТОР: ....................................

                                                                                                                                                                                  (А. КРЪСТАНОВА)

                                                                                                                                                                                                          ( Заповед № 028 - 028 / 15.09.2021 г.)



ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 

В ДГ № 186 „ДЕНИЦА”

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 Г.



ЦЕЛ 1. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

		

		

		

		

		

		



		Мярка 1. Привличане на общественото внима ние към значимост-та и популяризира-нето на четенето

		1

		Изготвяне на план - график за дейностите в ДГ.

		Запознаване с дейности-те посещаващите ДГ чрез информационни табла. 

		м. IX, ежегодно

		Директор, родители, учители по групи



		

		2

		Обследване и насочване към работа с логопед нуждаещите се деца

		Преодоляване на говор-ни проблеми. Навремен-но решаване проблемите на речевото развитие .

		ежегодно

		Директор, родители, учители 



		

		3

		Абониране за вестник "Аз Буки"

		Следене на мероприя-тията и ползване на поместените материали от националния план

		XII. 2021 г.

		счетоводител



		

		4

		Инициативи в ДГ за подаряване и размяна на детски книги. 

		Осигурени условия за по-широк достъп до детска литература

		XII. 2021 ÷ V. 2022 г.

		Учители, родителско настоятелство



		

		5

		Създаване на кът с детска литерату-ра, енциклопедиии, любими книжки   

		Повишаване на мотивацията на децата да четат художествена и научна литература

		XI. 2021 ÷ IV. 2022 г.

		Учител музика, Директор, учители по групи



		

		6

		Фокус върху личната и обществената значимост на грамотността

		 Честване на Междуна-родния ден на детската книга на 2 април

		ежегодно - април

		Учители на ПГ, учител музика



		

		7

		Абониране на ПГ за месечно детско списание

		Създаване навик у децата за следене на периодична информация

		ежегодно

		Учители на ПГ групи, родителско настоятелство



		

		8

		Провеждане на срещи с бивши въз-питаници на ДГ. Четене на любимо детско произведение-"Най-обичам....

		Изграждане навик у децата за ежедневно четене

		целогодишно

		Учители по групи - от I-ва до ПГ



		

		9

		Проследяване и запознаване учителите с материали, изследвания, добри практики в "Насърчаване на четенето"

		Осигуряване възможност на учителите да се запознават навреме с информация

		целогодишно

		Учители



		

		10

		Включване в обучения на учители по темата за ограмотяване

		Знания, умения, компе-тенции за осъществява-не, развитие и диагностика

		целогодишно

		Директор, учители



		

		

		

		Насочване на родител-ското внимание към темата

		

		



		

		

		

		Поставяне на професионална основа при достъпа до допълнителни знание

		

		



		

		

		

		Обмен на идеи и добри практики, мултиплици-ране на ефекта им

		

		



		

		

		

		Превантивност на дей-ността по ограмотяване

		

		



		

		

		

		Обогатяване материална-та база в ДГ – оборуд-ване, обзавеждане, учеб-ни помагала и материали

		

		



		Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и насърча-ват децата си към четене и към развитие на езикови умения

		1.

		Информиране на родителите за възможностите да подкрепят детето в прехода от детската градина към учи-лището - информация по темата в ПГ

		Насочване на родител-ското внимание към темата

		ежегодно

		Учители ПГ



		

		2.

		 Търсене и предлагане на родителите - тестове и други средства за диагностика на езиковото развитие

		Поставяне на професио-нална основа при достъпа до допълни-телни знание

		месечно-до IV

 2022 г.

		Директор, учители



		

		3.

		 Търсене и популяризиране на добри практики при придобиване на умения за насърчаване на детето да чете

		Обмен на идеи и добри практики, мултиплици-ране на ефекта им

		2021 ÷ 2022

		Учители



		

		4.

		Организиране на информационни срещи с родители за подкрепа на деца и ученици, които имат пробле-ми в езиковото и говорното развитие

		Превантивност на дейността по ограмотяване

		2021 ÷ 2022

		Директор, учители, ресурсен учител



		

		5.

		Търсене възможности за участие в проект и включване на дейността по ограмотяване

		Обогатяване материал-ната база в ДГ – оборуд-ване, обзавеждане, учеб-ни помагала и материали

		2021 ÷ 2022

		Учител музика, Директор, учители



		Мярка 3. Осигуряване на ле-сен достъп до книги и до други четива

		1.

		Изграждане на детска библиотека и кът за чеитене в ДГ

		Привличане на детското внимание към значимостта на четенето и осигуряване на лесен достъп до литература

		2021 ÷ 2022

		Учители, домакин



		

		2.

		Организиране на срещи с автори за представяне на книги и други

		Популяризиране на достъпа до книги и други четива

		IV.2022 г.

		Уучители,  Директор



		

		3.

		Провеждане на дарителска кампания за обогатяване на библиотеката в детските групи

		Обогатяване на книжния фонд чрез стимулиране на дарителството от страна на родители и деца

		м. II.2022 г.

		Учители по групи



		

		4.

		Осигуряване на дигитални материали за четене в детските групи

		Обогатяване на средата за четене и използване на различни начини за четене в условията на ДГ

		ежегодно

		Учители, III, IV група, родители









ЦЕЛ 2. ПОВИШАВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА ГРАМОТНОСТ

		

		

		

		

		

		



		Мярка 1. 

Оценяване на равни-щето на грамотност

		1.

		Оценяване на ефективността от посещението на предучилищната подготовка

		Прилагане на методика за диагностика на готовността за обучение  - входно и изходно ниво

		X. 2021 г. ÷ V. 2022 година.

		Учители ПГ



		

		2.

		Организиране и провеждане на конкурс за детско литературно творчество "Съчини стихотворение"

		Стимулиране равнището на грамотност и на езиковите умения у децата от ПГ

		IV. 2022 г.

		Учители - III, ПГ



		

		3.

		Изготвяне на папка в портфолиото на децата от ПГ във връзка с равнището на грамотност

		Проследява се развитието на отделното дете

		2021 ÷ 2022

		Учители на ПГ



		Мярка 2. 

Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на уч. програми

		1.

		Задълбочаване работата на учителите по реализиране на теми и задачи, свързани с по-ранното изграждане на умението за четене

		Интегриране на учебното съдържание между всички направления

		2021 ÷ 2022

		Учители по групи



		

		2.

		Детско състезание -"И ние можем"

		Стимулиране на талант-ливи деца с интереси в областта на четенето и съвременните ключови компетентности

		IV. 2022 г.

		Учители III и ПГ, Директор



		Мярка 3. 

Повишаване на ква-лификацията на учи-телите за повишава- не на равнището на грамотност

		1

		Запознаване с изискванията за образователно ограмотяване на деца в прехода от предучилищно към училищно обучение

		Повишаване квалификацията на учителите

		XII. 2021 г.

		Учители по групи, 

Директор, начални учители



		

		2

		Провеждане на квалификационни дейности, насочени към деагностика на логопедични трудности

		Повишаване на квали-фикацията на учителите относно съвременните аспекти на обучението

		2021 ÷ 2022

		Ресурсен учител















ЦЕЛ 3. УВЕЛИЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО И ПРИОБЩАВАНЕТО

		Мярка 1. Преодоляване на социално – икономи-ческата дискриминация

		1

		Организиране на занимания по четене по български език в рамките на целодневната организация на деня



		Създаване на условия за целенасочена педаго-гическа подкрепа на деца, които срещат затруднения приподго-товката за четене

		2021 ÷ 2022

		Учители в ПГ





		Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите

		1

		Разширяване на обхвата на задължителната двугодишна предучилищна подготовка за навършилите 5 - годишна възраст

		Повишаване на дела на обхванатите в пред-училищното възпитание и подготовка деца на възраст от 5 г. До постъпване в първи клас

		2021 ÷ 2022

		Директор,

учители



		

		2

		Осигуряване на доплънителна подкрепа за деца от ДГ, чийто майчин език е различен от българския

		Организирано допълни-телно обучение по бъл-гарски език за децата в ранна детска възраст (3-6 год.), за които българ-ският език не е майчин



		2021 ÷ 2022

		Учители, Директор, логопед



		Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст

		1.

		Електронен формат на "Речник на българския език"

		Да направи максимал-но достъпно представе-ното в "Речник на бъл-гарския език" пълно лексикално богатство на българския език, като по този начин способства за повиша-ване на грамотността у децата

		

		



		

		2.

		ЕСТ - програми за корекция и предложения за корекция

		Уеб услуги за лесно и бързо редактиране на български тексто-ве, които позволяват на потребителите да коригират правописа си и да търсят думи в различни речници. Софтуерът за компю-търна обработка на езика може да способства за повиша-ване на грамотността

		

		



		

		3.

		Интегриране на ИКТ и включване на дигитално четене в образователния процес

		Обогатяване на ресур-сите за обучение със софтуерни материали за работа с децата от ПГ

		

		



		

		4. 

		Обучения на учители на тема "Методически насоки за интегриране на съвременните информационни технологии в учебния процес"

		Повишаване на профе-сионалната компетент-ност на учителите за инте-гриране на ИКТ в образователния процес

		

		







1



