
Програма 

за дейностите на ОУ „Братя Миладинови“ – Бургас 

по Наредба № 2 /18.05.2014 г. за усвояване на книжовния български език 

Актуализирана с Протокол № 3/10.09.2016 год. на МО по БЕЛ и Чужди езици 

Приета с Решение на Педагогическия съвет,  Протокол № 9 /10.09.2016 год. 

Приоритети: 

1. Целенасочена работа в процеса на обучение за подобряване на езиковите и 
комуникативни способности на учениците, необходими за пълноценно общуване във 
всички сфери. 

2. Повишаване равнището на функционална грамотност, водещо до личностно и 
обществено развитие на учениците. 

Основна цел: 

 Преодоляване на пропуските в езиковите компетентности на учениците, придобиване 
на знания и умения, гарантиращи успешното овладяване на книжовните езикови норми, 
обогатяване и усъвършенстване на комуникативно-речевата култура на подрастващите. 

 

Дейности за изпълнение на основната цел: 

1.Обстойно изследване на пропуските по БЕЛ във входните нива. 

Срок: м.октомври 

2.Визуализация на езиковите норми и правилата чрез табла и презентации, изработване на 
езиков кът във всяка класна стая. 

Срок: постоянен 

3. Системна проверка на тетрадките за работа в клас и за домашна работа, за да се 
преодоляват пропуските в езиковите компетентности. 

Срок: постоянен 

4. Ефективни форми на работа с изоставащите ученици в часовете за консултации, 
своевременно уведомяване на родителите за тяхното ниво на компетентност. 

Срок: постоянен 

5. Вътрешнокласни състезания за най-добър четец (2-4 клас). Изработване на карта за 
отразяване на резултатите. 

Срок: ежемесечно 

6. В работата по извънкласно четене да се наблегне върху четене с разбиране (2-4 клас). 



Срок: постоянен 

7. Целенасочена подготовка на изяваните ученици за участие в състезания, олимпиади и 
конкурси на различни нива. 

Срок: постоянен 

8. В часовете по СИП и ЗИП да се използват различни интерактивни средства за 
повишаване на речево-комуникативната култура на учениците и засилване интереса към 
БЕЛ. 

Срок: постоянен 

9. По-задълбочена работа с учениците – билингви. 

Срок: постоянен 

10. В Четвърти и Седми клас да се проведе вътрешноучилищно оценяване на знанията с 
акценти върху правописа, пунктуацията и четивната грамотност. 

Срок: м.април 

11. Да се поведе работна среща с преподаватели по различни учебни предмети с цел 
проследяване на спазването на езиковите норми. 

Срок: м. ноември 

12. Провеждане на открити уроци, посветени на годишнини на бележити български творци 
/ по усмотрение на учителя в съотвения клас/: 

 195 от рождението на Добри Чинтулов 

 255 години от написването на „История славянобългарска“ 

 140 години от създаването на българското опълчение 

 95 години от рождението на Блага Димитрова 

 120 години от рождението на Асен Разцветников 

 110 години от рождението на Емилиан Станев 

 130 години от рождението на Димчо Дебелянов 

 55 години от рождението на Петя Дубарова 

 125 години от създаването на „Върви народе възродени“ – Стоян Михайловскои 

 190 години от рождението на Петко Рачев Славейков 

 180 години от рождението на Васил Левски 

 140 години от рождението на Елин Пелин 

 115 години от рождението на Ангел Каралийчев 

Срок:м.април 

13. Беседа с родителите по време на родителските срещи на тема: “Значението на доброто 
владеене на българския книжовен език“. 

Срок: м.ноември 



 

14. На заседание на Педагогическия съвет през м. ноември г-жа Павлова – завеждащ 
бибилиотеката на училището, да изнесе информация за посещаемостта в библиотеката от 
учениците и към какво проявяват интерес. 

Срок: м.ноември 

 

 


