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Педагогическият съвет е запознат с План за контролна дейност на директора на 

заседание с Протокол №19/01.09.2021 г. 

 

 

 



 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящият план за контролната дейност на директора е изготвен на основание 

Закона за предучилищното и училищното образование, Държавните образователни стандарти по 

чл.22 от ЗПУО,  във връзка с чл.31 ал.1 т.1-3 от Наредба № 15/2019 г.за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН и чл.38 и чл.39 

от Наредба №8 от 11.08.2016 г.за информацията и документите за системата за предучилищното и 

училищното образование  

Педагогическият съвет е запознат с Плана на заседание проведено на 01.09.2021 г. 

 

II. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Осигуряване на условия в СУ „Георги Измирлиев” да се осъществява  държавната 

политика в областта на образованието като се постига изпълнение на държавните 

образователни стандарти и реализация на учебните планове и програми, съгласно 

съществуващите нормативни документи. 

 

III. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Спазване на държавните образователни стандарти в обучението по всички 

учебни предмети. 

2. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователно-възпитателния процес. 

3. Създаване на условия за повишаване активността на учениците в учебно-

възпитателната работа. 

4. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

 

IV. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1.Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати. 

2.Организационно-педагогическата (педагогическа, методическа,организационна)  

и квалификационната дейност на учителите. 

3.Дейността на учителите на ЦДО, училищните психолози, ресурсния учител, 

логопеда. 

4. Работата на административния и помощния персонал.  

5. Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

 

V. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

1.  Непосредствени наблюдения и посещения на уроци. 

2. Проверка на документацията, водена от учителите, свързана с осъществяването 

на различните дейности в училище. 

4. Проверка на качеството на знанията и подготовката на учениците;анкети. 

5. Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на 

резултатите на учениците, учителите и административния и помощния персонал. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, на 

нормативните и поднормативните актове в средното образование. 

2. Спазване на Правилника за дейността на СУ „Георги Измирлиев”, на Правилника 

за вътрешния трудов ред в училището и на трудовата дисциплина. 

3. Спазване на седмичното разписание. 

4. Организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети. 

5. Изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти от 

РУО на МОН и от МОН. 

6. Изпълнението на решенията на Педагогическия съвет. 

    7. Контролно-помощната и методическата дейност на заместник-директорите по 

учебната дейност. 

8. Дейността на административния и помощния персонал в училище. 

 

 

 



 

9. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

10.Изпълнение на наложени санкции на учениците. 

                11.Правилното водене на училищната документация. 

     12. Готовност за действие на персонала в екстремни и кризисни ситуации. 

     13.Обхават на децата, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна 

възраст. 

     14. Работата с децата със специални образователни потребности. 

 
VI. ФОРМИ НА КОНТРОЛ  

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ 

 

1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия. 

2. Проверка на ритмичостта на изпитванията. 

3. Контрол върху работата с изоставащи ученици и проведената допълнителна работа с тях. 

4. Проверка върху провеждането на допълнителната работа на учителите с учениците със 

СОП. 

5. Проверка на оценяване на класните работи по БЕЛ и математика. 

6. Посещения на учебни часове на млади учители. 

7. Проверка на учебни часове по ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ. 

8. Проверка на часвете по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и 

спорт  в групите за ЦДО. 

9. Контрол при провеждане на поправителни, приравнители изпити и за СФО. 

10.Контрол при провеждане и резултатите на училищните кръгове  на олимпиадите. 

11.Контрол върху работата на учителите с родителите-при провеждане на родителски 

срещи, втория час на класа и др. 

12. Контрол на дейността на постоянните комисии и методическите обединения. 

13.Контрол при провеждане на училищни тържества, празници, ритуали, конкурси, 

съдействащи за укрепване на общоучилищния дух и за изява на интересите и способностите на 

учениците. 

14. Контрол на работата на екипите, работещи по одобрени проекти и национални 

програми. 

 

      2.АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ. ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. 

      2.1.Проверка на плановете на класните ръководители. 

     2.2.Проверка на документацитяа водена от медицинското лице. 

     2.3.Проверка на плановете на МО и постоянни комисии. 

     2.4.Проверка на програмите по ФУЧ. 

     2.5.Проверка на програмите по задължители и по избираеми модули. 

     2.6.Проверка на елктронния дневник на паралелките. 

     2.7.Проверка на съответствието на декларацията за лекторските часове и електронния 

дневник. 

     2.8. Проверка на воденето на книгата с протоколите на ПС и дейността на секретаря на ПС. 

     2.9. Проверка на главната книга за учениците от I - VII клас в елктронен вариант. 

     2.10. Проверка на книга на подлежащи в електорнен вариант. 

     2.11.Проверка на протоколи от изпите на СФО, приравнителни и поправителни изпити и 

съответствието им със заповедната книга. 

     2.12.Проверка на регистрационните книги за издаване на документи за завършена степен 

на образование и съответствието и с електронния дневник. 

     2.13.Проверка на воденето на летописната книга. 

     2.14.Провеорка на издадените удостоверения за завършен клас и съответствието им със 

ЗУД. 

     2.15.Проверка за издадени свидетелства за завършен първи гимназиален етап и 

съответствието им с водената ЗУД. 

     2.16. Проверка на книгата за контролната дейност на ЗДУД. 

     

 3.ПРОВЕРКА НА ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

     3.1.Проверка на входящ и изходящ дневник 

     3.2.Книга за начален инструктаж по безопасност и хигиена на труда. 

 

 

 

 



     3.3.Отчетни счетоводни форми. 

     3.4.Касова книга. 

     3.5.Дневник на пропускателния режим. 

     3.6.Проверка на водене и съхраняване на личните дела на учители  служители. 

     3.7.Дневник на издадени болнични листове. 

     3.8.Ведомости за заплати. 

     3.9.Изготвено длъжностно и поименно щатно разписание. 

 

     4.ПРОВЕРКА НА СОЦИАЛНО- БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

     4.1.Дейност на административния и помощния персонал. 

     4.2.Изпълнение на текущи и основни ремонти. 

     4.3.Разщиряване и опазване на МТБ и поддържане на училищната сграда. 

     4.4.Спазване на изискванията за техническа безопасност, охрана на труда и ППО от 

учениците и училищния персонал. 

     4.5.Спазване и изпълнение на графика за хигиенизиране и дезинфекция в условията на 

COVID -19. 

     4.6.Спазване на изикванията на плана за осигуряване на нормален учебен процес през 

зимния сезон. 

     4.7.Спазване на изискванията за провеждане на обучението съобразно Плана за действие в 

условията на COVID- 19 и други извънредни ситуации. 

     4.8. Дейност на ЗТС, касиера, домакина и главния счетоводител. 

     4.9. Дейността на заместник- директорите. 

     4.10. Качеството на предлаганата храна в ученическия стол и храненето на учениците. 

     4.11. Разпределение на средствата от фонд СБКО. 

     4.12. Изпълнение на препоръките и изискванията на специализираните органи- РЗИ, РПУ, 

РСПБЗН и др. 

      

5.ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА: 

     5.1.Вътрешния трудов ред в училище, длъжностните характеристики и трудовата 

дисциплина 

     5.2. Правилник за дейността на училището. 

     5.3. График за дежурство. 

     5.4. График на учителите за приемни дни и часове за срещи с родителите. 

     5.5. График за провеждане на консултациите. 

     5.6. Дневен режим. 

     5.7. График за провеждане на часа за спортни дейости. 

     5.8. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

     5.9.Седмично разписание. 

 

VII. ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

СЕПТЕМВРИ 

1.Проверка на организацията и пълняемостта на групите за ЦДО. 

2.Контрол и проверка на учителите за разпределението на учебния материал. 

3.Контрол и заверка на плановете на класните ръководители. 

4.Контрол и заверка на ЗУД. 

5.Контрол на доставените безплатни учебници I-VII клас и водената документация за тяхната 

отчетност. 

6.Контрол и заверка на ученическите карти. 

 

ОКТОМВРИ 

1.Контрол на електронния дневник. 

2.Проверка на книгата за инструктаж на персонала и на книгите за начален инструктаж на 

учениците. 

3. Проверка на трудовата дисциплина. 

4. Разговор с новоназначени учители за адаптацията им. 

5. Посещения на учебни часове в TEAMS. 

6. Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и навременното отразяване на 

отсъствията в ел.дневник. 

 

 

 

 

 



НОЕМВРИ 

1. Проверка на ритмичността на изпитванията. 

2. Посещения на учебни часове. 

3. Контрол на организацията на учбните часове при новоназначени учители. 

4. Контрол на работата на медицинското лице за работата му в условията на COVID- 19. 

5. Посещения на учебни часове в TEAMS. 

6. Проверка на дежурството на учителите. 

7. Контрол по изпълнение на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

 

ДЕКЕМВРИ 

1.Контрол на хигиената в училище и спазване на инструктажа за безопасност на труда от 

непедагогическия персонал. 

2.Проверка на трудовите дела на персонала. 

3.Посещения на учебни часове по ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ. 

4.Контрол по спазване на графика за класни и контролни работи за I-я учебен срок. 

5.Контрол на организацията на работата на учителите в часовете за консултации. 

6.Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и навременното отразяване на 

отсъствията в ел.дневник. 

 

ЯНУАРИ 

1.Проверка на работата на ресурсния учител. 

2.Посещение на ЧК по теми от гражданското образование. 

3. Посещения на учебни часове по ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ. 

4. Проверка на дейността на библиотекаря. 

5. Контрол при изпълнение на плана за квалификация на учителите. 

 

ФЕВРУАРИ 

1. Посещения на учебни часове по ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ. 

2. Контрол на клсните ръководители, относно вписване в ЗУД на санкции, наложени според 

ПДУ. 

3. Проверка на дейността на логопеда. 

4. Проверка на дейността на психолозите. 

5. Проверка на хигиената в класните стаи. 

6. Проверка на състоянието на безплатните учебници. 

 

МАРТ 

1.Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и навременното отразяване на 

отсъствията в ел.дневник. 

2. Контрол на графика за приемни часове на учителите. 

3. Контрол на работата на непедагогическия персонал. 

4. Посещения на учебни часове по ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ. 

 

АПРИЛ 

1. Контрол на посещаемостта на учениците в учебните часове и навременното отразяване на 

отсъствията в ел.дневник. 

2. Контрол на дежурството на учителите. 

3. Контрол на спазване на графиците за консултации. 

4. Контрол на дейностите по организация на НВО и ДЗИ. 

5. Контрол при отчетността на документите с фабрична номерация. 

 

МАЙ 

1.Контрол върху ритмичността на изпитванията. 

2.Контрол върху организацията при подаване на заявления за ИУЧ, ФУЧ и ЦДО за 

следващата учебна година. 

3. Контрол на работат на учителите в ел. дневник. 

 

ЮНИ 

1.Проверка на издадените свидетелства и удостоверения в начален етап. 

2.Контрол върху главната книга в ел.вариант. 

3. Проверка при водените регистрационни книги. 

 

 

 

 



4. Контрол при изпълнение на плана за квалификация на учителите. 

5. Контрол при организираната лятна работа с учениците. 

 

ЮЛИ 

1.Проверка на трудовите дела. 

2.Контрол на работата на библиотекаря. 

3.Контрол при заявяване на безплатните учебници за учениците от I до VII клас. 

4.Проверка на отчетността по проекти и национални програми. 

 

АВГУСТ 

1.Осъществяване на контрол при ремонтните дейности. 

2.Контрол на работата на непедагогическия персонал и подготовката за новата учебна година. 

3.Контрол на издадените документи при движението на учениците през ваканцията. 

 

 

                         

Криси Аврамова 

Директор на СУ”Георги Измирлиев” 


