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ПРОГРАМА 
 

ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
 

ЗА УЧ. 2017 / 2018 Г. 

 

Настоящата училищна програма е изработена с цел ограничаване спада на грамотността 

при учениците, осигуряване на равен достъп до образование и повишаване нивото на владеене на 

книжовния български език. 

Обща цел 
Овладяване на комуникативно-речевите умения, стимулиране на общуването във всички 

социокултурни сфери за социализация и професионална реализация на учениците. 

 

Дейности 
 

1. Всички учители да прилагат книжовноезиковите норми и да следят спазването им в 

учебните часове по предмета, който преподават. 

Срок: постоянен 

Отговорник: ЗДУПД 

 

2. По всеки учебен предмет да се пише план на урока. Периодично да се проверяват 

тетрадките на учениците и да се следи за прилагането на книжовноезиковите норми. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Всички учители 

 

3. При устно изпитване, дискусии и беседи учителите да следят за правилния изговор на 

учениците и за спазването на  книжовноезиковите норми. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Всички учители 

 

4. В часовете, в които учениците работят на компютър, учителите  да ги насочват  за 

работа на кирилица БДС, вместо на латиница или с фонетичен строй на клавиатурата. 

                                                                                          Срок: постоянен 

Отговорник: Учителите по предметната обл. 

 

5. В сайта на училището да се публикуват материали, списвани от ученици. 

                                                                                          Срок: м. постоянен 

                                                                              Отговорник: Иванка Ангелова 

 

6. Дейности и изяви по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)“:               Срок: постоянен 

                                                                              Отговорник: Учителите по проекта 

 



7. Подготовка и организация за представяне на ученици в разработката и провеждането 

на мултимедийни уроци по отделните предмети. 

                                                                                          Срок: м. постоянен 

                                                                              Отговорник: Всички учители 

 

8. Посещение на училищната библиотека от всички новопостъпили ученици с цел да се 

научат да ползват книги от библиотеката и да се  приучат да правят библиографски 

справки. 

                                                                                          Срок: м. Х, 2017 г. 

                                                                                          Отговорник: Ира Михайлова 

 

9. Провеждане на родителски срещи с акцент в дневния ред информация  по проблемите 

на усвояването на книжовния български език. 

                                                                                           Срок: м. Х-ХІІ, 2017 г. 

                                                                                           Отговорник: Класните ръководители 

                                                                                              

10. Работа по групи на ученици по проект „Европейско сътрудничество в 

професионалното развитие”  по програма „Еразъм +”:  

      – издаване на материали за местните медии 

                  – изработване на презентации за изпълнените дейности по проекта 

                  – оформяне на сайт на проекта с участието на ученици 

                                                                                           Срок: м. Х, 2017 г. – м. VІ, 2018 г. 

                                                                                           Отговорник: Участниците в проекта 

 

11. Съвместна работа на учители и ученици по подготовката, организирането и 

провеждането на изяви, посветени на училищни мероприятия.                                                                                                       

                                                                          Срок: постоянен   

                                                                                            Отговорник: Всички учители 

 

12. Подготовка и организация за представяне на ученици в регионални и национални 

конкурси по български език и литература, история, практика, математика, както и за 

изяви на ученици  с превод от чужди езици. 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отговорник: Учителите по БЕЛ,  

                                                                            история, математика, специалните  

                                                                            предмети, чужди езици    

 

13. Подготовка и организация за представяне на ученици за национални състезния, както 

и при изработване на продукти и ученическо творчество.  

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отговорник: Учителите по ИТ и по  

                                                                            специалните предмети 

                     

14. Подготовка и организация за участие на ученици в училищната програма „Седмица на 

четенето“, съобразена  с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността (2014-2020). 

                                                                           Срок: м. ХI, 2017 г.   

                                                                                             Отговорник: Учителите по БЕЛ 

 

15. Подготовка и организация за провеждане на състезание между учениците за най-бърз 

и най-точен превод на български език.  

                                                                                              Срок: м. VI, 2018 г. 

                                                                                              Отговорник: Учителите по чужди езици 

 



16. Отчет на учителите за постигнатите резултати от прилагането на програмата за 

усвояване на книжовния български език по методически обединения и набелязване на 

мерки за преодоляване на пропуските. 

        Срок: м. VІI, 2018 г. 

        Отговорник: Председателите на МО 

 

 

 

 


