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1. Проблемът за спада на грамотността на учениците да бъде поставен и 

обсъден на родителските срещи. Да се потърси съдействие от страна на 

родителите. 

 

                                                                             Срок: м. октомври и февруари 

                                                                          Отг: класните ръководители 

 

2. Усвояването на българския книжовен език се осъществява във всички 

форми на обучение в учебните часове. 

 

                                                                       Срок: постоянен 

                                                                    Отг: учителите 

 

3. За развиване на комуникативните способности на учениците 

задължително да бъде изискването за изчерпателни устни отговори по 

всички учебни предмети. Да се коригират допуснатите правоговорни 

грешки. 

 

                                                                       Срок: постоянен 

                                                                    Отг: учителите 

 

4. Писмените проверки по всички учебни предмети да бъдат с корекции 

на допуснатите езикови грешки. 

 

                                                                      Срок: постоянен 

                                                                   Отг: учителите 

 

5. Учениците да бъдат насърчавани да използват правописен и тълковен 

речник по всички учебни предмети. 

                                                                     Срок: постоянен 

                                                                  Отг: учителите 

 

 

6. Училищната библиотека да бъде обогатена с речници, учебници, 

учебни помагала и художествена литература и учениците да бъдат 

насърчавани да я ползват. 

 

                                                                    Срок: постоянен 

                                                                    Отг: Т.Чепишева 

 



7. Осигуряване на стая – читалня, която учениците желаещи да четат, да 

използват.  

  Срок: постоянен 

  Отг: класните ръководители  

 

8. Да се работи върху мотивирането на учениците да четат художествена 

литература. В часовете по български език и литература да споделят 

своите впечатления от произведенията. 

 

                                                                 Срок: постоянен 

                                                              Отг: учителите 

 

 

9. Да се изготвят табла с най-често срещаните грешки в българския 

книжовен език. 

 

                                                                  Срок: постоянен 

                                                                  Отг: Т.Чепишева 

 

10. Да се насърчават учениците да говорят на български в училище и извън 

него.  

 

                                                                 Срок: постоянен 

                                                              Отг: учителите 

 

11. Да се изготвят табла от учениците за бележити дати и събития. 

 

                                                        Срок: постоянен 

                                                              Отг: учителите 

  

12. Учениците да бъдат насърчавани да участват в училищните празници с 

разнообразни изяви, които да показват талантите им. 

 

                                                        Срок: постоянен 

                                                                                     Отг: учителите 

 

13. Да се провеждат консултации по изучаваните предмети. 

 

                                                       Срок: постоянен 

                                                             Отг: учителите 

 



14. Да се осигурят допълнителни условия за изучаване на български език 

при необходимост в зависимост от потребностите на конкретния 

ученик. 

 

  Срок: постоянен 

  Отг: Директора 

 

15. Да се проведе пробна матура по български език и литература. 

 

                                                           Срок: м.април 

                                                               Отг: Т.Чепишева 

 

     16. Училището да продължи да кандидатства по различни проекти, които    

да дават възможност за развитие, изява, мотивация за учене, преодоляване на 

образователните трудности на учениците и да осигуряват по-добра учебна 

среда. 

                                                                 Срок: една година 

                                                                                   Отг: Г.Пашова , Т. Чепишева 

 

17. Училището да участва в регионални/национални културни 

мероприятия, конкурси и благотворителни дейности. 

  

                                                              Срок: постоянен 

                                                            Отг: учителите 

 

 

15. Да се проведе екскурзия до историческо място. 

 

                                                Срок: м. юни 

                                                                           Отг: класните ръководители 

 

 

 

 

      Изготвил: 

                  Т. Чепишева                

 

 

 

 

 



 

 


