
ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” – КАБЛЕШКОВО 

 

Годишен  план за действие в изпълнение на  Националната                    

стратегия за насърчаване и  повишаване на грамотността в            

ДГ „Радост” 

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020) 

                Стратегията извежда насърчаването и повишаването на грамотността като 
национален приоритет. 

                Особено внимание се обръща на уязвимите групи – тези, при които ниските 
доходи ограничават възможностите за учене и намаляват мотивацията, както и тези, при 
които езикът е съществена пречка за придобиване на образование. 

                Поставя се акцент върху създаването на среда за насърчаване на грамотността, в 
която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на ролята 
на учителите. Предвидена е специализирана квалификация на всички учители за 
съвременните методи на преподаване и диагностика на четенето. 

        ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА 

За целите на настоящата Стратегия с понятието грамотност се означава езиковата 
грамотност на официалния език, в основата на която е предимно грамотността за четене 
(свързана с уменията за четене и писане), но е неизменно свързана и с останалите умения 
– за слушане и за говорене. 

План за работа на ДГ „РАДОСТ" 

За действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване 
на грамотността през периода  2017 – 2020 година  на  

ДГ „Радост” гр. Каблешково 

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

Мярка 1. Привличане на общественото внимание, към значението на грамотността 
и популяризиране на четенето 

 

 

 



 ДЕЙНОСТИ: 

1.Разработване на План  за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, през 
периода  2017-2018 год.  2018-2019год. и 2019-2020 год.                                           
Отг.Директора                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                   

2. Запознаване на педагогическия състав на ПС, с плана и с дейностите за 
изпълнението му; 

                                                                                                               Отг.Директора           

                                                                                                         Срок 30.01.2017 год. 

     3.    Публикуване на План за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността на 
сайта на ДГ,с цел запознаване на родителската общност 

                                                                                                                Отг.Администратор на сайта 

                                                                                                                Срок.04.02.2017 год. 

     4.  Организиране на „Голямото четене ,с включване на родители; изявени личности в 
града,колеги от училището,читалищни дейци по случай 2.04 – Ден на детската книга; 

                                                                                                               Отг.Директора и учителите на ПГ 

                                                                                                                  Срок:м.март 2017 год. 

  5.  Организиране на инициатива „Донеси книга,зарадвай другарчетата си – донеси и 
размени любима книжка” ; 

                                                                              Отг.Учители на 1 и 2  група;родители на групите 

                                                                                                             Срок :м. февруари 2017 

  6.  Организиране на публични четения, съвместно с  ученици от СУ „П. Хилендарски”  под 
надслов „Любими приказни герои гостуват на най-малките”;” 

                                   Отг.Учители на 3 и 4 гр. ;библиотекар от Читалището; 

                                                                                             Срок: постоянен 

 7.  Организиране на мероприятия във връзка със „Седмицата на книгата”- изложба 
изобразително изкуство;тренинги в ІІІ и ІV ПГ; 

                                                                                            Отг.Учителите по групи 

                                                                                             Срок;м.април 2017 и 2018г 

  8.   Въвеждане на   ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕТСКОТО 
ЧЕТЕНЕ 



  9. Акция „Нарисувай ми приказка!” ? Рисунки на асфалт по любима приказка в двора 
на детската градина 

                   

                                                                   Срок: м.юни 2017 и м. юни 2018 

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

ДЕЙНОСТИ: 

1.Повишаване информираността на родителите, чрез организиране на дейности 
по групи- родителски срещи, с разяснителна цел относно насърчаване на 
четенето и повишаване на грамотността сред децата, за които майчиният език е 
различен от българския,чрез  лекция, дискусия. 

                                                                                       Отг.Учителите по групи 

                                                                                       Срок; октомври 2017 / 2018 

2.”Реализиране на инициативи за създаване на интерес и възпитаване на любов 
към българската книга” –включващи сътрудничество с библиотеката  и 
стимулиране на родителите за четене на книжки в семейството - откриване на 
читателски картони; 

                                                                                        Отг.Учителите на групи;родители; 

                                                                                                  Срок;м.април 2017, април 2018 

 3.Реализиране на инициатива : „Приказка за теб ” – с участие на родителите по 
групи 

                                                                               Отг.Учителите на 1 и 2  групи;родители; 

                                                                                        Срок;м.февруари 2018 

4..Организиране и осъществяване на инициатива:  

 „Прочети ми книжка” – Първа група 
 ”Рисуваме заедно приказни герои”-4 гр. гр.; 
 ”Драматизираме  заедно любими приказки” – 2гр. и 3 ПГ 

                                                                           Отг.учит. на групите и родителите на децата 

                                                                                              Срок :м.март 2017/2018г. 

 



5. „ Творческа работилничка за книжки“ – изложба с илюстрации на приказки 
от 3 и 4 ПГгрупи 

                                                                                            Срок: м.април  2018г. 

                                                                                         Отг. Учителите на групите 

6. Организиране на Седмица на книгата - и Участие в Книжен базар с цел  да 
акцентираме върху Ролята на родителя, учителя и библиотекаря за 
изграждане  у детето любов към книгите четенето; Да им предоставим 
правото на избор на книги, който е ключ към насърчаване на четенето; 

                                                                                            Срок: м. април 2018г. 

                                                                                        Отг.: учители на групите 

7. Провеждане на уърк-шопове „ Аз рисувам с думи“ „Книжно парти“ . Среща 
на поколенията в книга в ръка – сладкодумната баба, дядо, приказка ми 
разкажи, татко, книжка ми предложи, како, заедно с мен чети, мамо, с мен 
разказвай ти и др. 

                                                                                             Срок:  текущ 2017/ 2018г. 

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

1.Организиране на срещи с автори на книги  от Община Поморие, художници и др. 
творчески личности; 

                                                                                      Отг.Директора;учители 

                                                                                      Срок:м. април  2017/2018 

2.Организиране и провеждане на дарителска кампания сред деца, учители , 
родители и общественост, за създаване на библиотечен кът и кътове за 
занимания по интереси в помещенията на ДГ - децата подаряват своите 
прочетени книжки в къщи на ДГ; 

                                                                                         Отг.Учители по групи 

                                                                                         Срок:м.февруари 2018г.  

3. „Четем заедно в семейството”- да разкажем за най-интересната книга, която 
четем у дома заедно, да запознаем  другите с автора и героите /гост родител/ли /. 

                                                                                        Срок: текущ 

                                                                                        Отг.: творческа комисия 

 



Цел  2. Повишаване  на равнището на грамотност 

  Мярка 1.Оценяване равнището на грамотност   

  1.Дискусия  и анкета с родителите на тема:”Възпитаване на интерес и любов към 
българската книга в най-ранна възраст”; 

2.Изработване на книжка с илюстрации по различни теми: 

 ”Моето семейство” – 3 гр;  
 „Моят свят” – 4 ПГ ,съвместно с родителите на децата.  

3.Изработване на постери:”Моите любими книги”-1 и 2 –те групи. 

                                                                                              Срок - постоянен 

                                                                             Отг.Учители ;родители; Обществен съвет 

4. Провеждане на Празник на буквите  

                                                                                  Срок: м. май  

                                                                                  Отг.:Учители – 4 гр. 

  

  Цел  2. Увеличаване на участието и приобщаването 

Мярка 1.Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност 

1.Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца , за които 
българският език не е семеен език – максимален обхват на децата  и включване в 
работата на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

                                                                                                                Отг.Директора;Учителите; 

                                                                                                                Срок:  м.септември 2018 год. 

2.Системно информиране на родителската общност за изпълнение на 
мероприятия и  инициативите  по настоящият план в електронния сайт на 
детското заведение и информационните табла по групи. 

                                                                    Отг.Администратора на сайта;учители по групи 

                                                                                                                  Срок:постоянен 

 

 



Цел 3. Повишаване на равнището на образователните мерки за ограмотяване 

Мярка 1. Измерване на постиженията на децата. Входяща и изходяща диагностика 

Дейности:  

 1.Запознаване с добри практики за проследяване,оценка и анализ на 

когнитивното и некогнитивно развитие на децата 

 Получаване на обективна информация относно възможностите  на децата, 

оказване на своевременна помощ 

                                                                       Срок: 2017-18 учебна година 

                                                                       Отговорник: Старши учители 

2.Ефективни форми на работа с деца, чиито майчин език не е български и 

своевременно уведомяване на родителите им за тяхното ниво на учене 

 Реализиране на целите и задачите на допълнителното обучение по 

български език 

                                                                               Срок: 2017-18 учебна година 

                                                                              Отговорник:  Всички учители 

 

 

Мярка 2. Ранно установяване на езикови обучителни трудности. 

1. Диагностициране на езиковото развитие. Скрининг тест 

 Получаване на обективна информация за степента на усвояване на 

езиковите норми и набелязване на мерки за повишаването и. 

                                                                                   Срок: 2017-18 учебна година 

                                                                                    Отговорник:  Всички учители 

2. Подпомагане на деца, чиито майчин език не е българският ,чрез включването 

им в различни прояви. Участие в драматизации по български народни приказки 

със състезателен характер. 

 Създаване на условия за практическа употреба на речта ,чрез литературно 

произведение 

                                                         Срок: март 2018 год. 

                                                             Отговорник: Учители от Подготвителни групи 

 

 



Мярка 3.   Определяне готовността за училище 

 1.Диагностика на децата от подготвителна четвърта група. 

 Получаване на информация за степента на плавност на прехода от детска 

градина в училище 

 

                                                                          Срок: април 2018 год. 

                                                               Отговорник: Учители от ПГ/6год./ 

2.Използване на информационни технологии в обучението. 

 Получаване на информация за степента на готовност на децата да 

използват технологиите в обучението си в училище 

     

                                                                                   Срок: 2017-18 учебна година 

                                                                                    Отговорник:  Всички учители 

 

3.Посещение в библиотека 

 Запознаване с ролята на книгите в живота на хората и значението им за 

получаване на качествено образование. 

                                                                           Срок: май 2018 год. 

                                                             Отговорник: Учители на подготвителни групи 

 

Учителите по групи разработват планове за работа по групи. 

 

 В края на учебната година изготвят доклад за дейността по плана и го представят 

на директора. Директора изготвя обобщен анализ, който представя пред 

педагогическия съвет и Обществения съвет. 

                                                                                  Срок:  юни 2018 год. 

                                                                                  Отговорник: Директор 

 

                  Директор: 

                      Афродита Данданова           

 



 


