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П Л А Н 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

2020/2021 учебна година 

Цел на контролната дейност: Да осигури съответствие на образователния процес и 

цялостната административно – управленска и финансова дейност в училището с държавната 

политика в областта на образованието. 

Задачи: 

1. Осъществяване на контрол на дейностите, свързани с обучение, възпитание и 

социализация на учениците в училището. 

2. Да се гарантира спазването и прилагането на ДОС. 

3. Да се постигне ефективност на дейностите, свързани с обхвата и задържането на 

подлежащите на задължително обучение ученици, с организирането и изпълнението на 

приема. 

4. Своевременно трансформиране на информацията за реалното състояние на ОВП в 

управленски решения. 

5. Да се проконтролира правилното попълване и съхраняване на документите. 

6. Да изгради ефективно партньорство между родители и училищна институция. 

7. Да се осигури качество на административно – стопанските и финансови процеси в 

училището. 

Обект и предмет на контрола: 

1. Педагогически специалисти, непедагогически персонал, ученици и родители относно 

прилагането и изпълнението на: 

1.1. Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и държавните 

образователни стандарти (ДОС). 

1.2.Стратегията за развитие на училището  

1.3. Вътрешно-училищните правила и норми, фиксирани в Правилника за дейността 

на училището 

1.4. Правилника за БУВОТ 

1.5. Правилника за вътрешния трудов ред 

1.6. Длъжностните характеристики на персонала 

1.7. Други нормативни актове в системата на образованието 

1.8. Други училищни правилници, инструкции и механизми. 

1.9. Законните нареждания на директора. 
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2. Целият персонал по отношение спазването на изискванията за трудовата дисциплина. 

3. Изпълнението на задачите, произтичащи от Годишния план и решенията на 

педагогическия съвет. 

4. Планирането на образователно-възпитателния процес от педагогическите специалисти  

5. Организацията на образователно – възпитателния процес по отделните учебни 

предмети чрез наблюдения на уроци, допълнителни дейности  и дейностите на 

учениците в целодневна организация на учебния ден 

6. Качеството на професионалното обучение в училище.  

7. Педагогически специалисти относно съдържанието, организацията и качеството на 

извънкласните дейности. 

8. Прибирането и задържането на учениците в училище. Индивидуална работа на 

учителите с изявените, ученици в риск от отпадане и с ученици с отклонения в 

поведението. 

9. Контрол върху наличието на фиктивно записани в училището ученици. 

10. Контрол на класните ръководители за изпълнението на функциите им. 

11. Учителите относно провеждане на консултации с учениците. 

12. Обогатяването, модернизирането и опазването на МТБ. 

13. Квалификационна дейност на учителите и работата на главния учител в тази връзка. 

14. Организацията на работата и състоянието на училищната документация. 

15. Дейността на педагогическия съветник, психологаq .логопеда и координатора по 

приобщаващото образование. 

16. Пълняемост на паралелките и групите за целодневна организация. 

17. Обучението на учениците в самостоятелна форма 

18. Индивидуалната и диференцирана работа в часовете. 

19. Вътрешно оценяване на учениците и подготовката им  за външно оценяване. 

20. Дейността на непедагогическия персонал. 

21. Контрол на изпълнението на бюджета и спазването на финансова дисциплина. 

22. Контрол на провеждането на обучението за придобиване на правоспособност, 

категории „Ткт“ и „В“. 
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23. Контрол на храненето на учениците. 

24. Контрол на транспорта на учениците.  

25. Дейността на заместник–директора, административния и помощен персонал. 

26. Изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти и 

контролни органи. 

27. Контрол на изготвените от учителите портфолиа. 

28. Контрол по спазването на плана за работа на училището в условията на COVID-19. 

29. Контрол на отдалеченото обучение в електронна среда. 

Методи на контрол 

№ Методи и контрол 
Начини на документално 

оформяне 

1 

Методи за изучаване на резултатите от 

обучението 

- Тестове, контролни работи 

- Входно, междинно, изходно равнище 

- Констативни протоколи, 

тестове, контролни 

работи и др. 

- График за провеждането 

им 

2 

Наблюдение и анализ на педагогически дейности 

- Уроци, часове на класния ръководител, 

извънкласни и извънучилищни дейности, 

родителски срещи, споделяне на добри 

практики 

- Костативни протоколи 

- Протокол за оценка 

дейността на учителя 

/класен ръководител и 

др./ 

3 

Проверка на документацията 

- Планиране, урочно планиране, водене на 

документацията на класа /електронен 

дневник и др./, попълването на 

задължителните книги /за подлежащите на 

задължително обучение, главна, 

регистрационни и др./; проверка на 

тетрадките на учениците, продукти от 

тяхната дейност, изработени по време на 

обучението; финансови и отчетни 

документи и др. 

- Констативни протоколи 

- Анализи 

mailto:s_vetrino@mail.bg


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА 

Тел: 051612140; 0893450900 факс: 051619314 е-mail: s_vetrino@mail.bg web: souvetrino.org 

 

 

План за контролната дейност на директора 2020/2021г.  4 
 

4 

Социологически методи 

- Анкетиране /с ученици, учители и 

родители/ 

- Беседа /с ученици, учители и родители/ 

- Анкети 

- Констативни протоколи 

- Въпросници 

- други 

 

5 

Самоконтрол и самооценка на учителя - Карта за самооценка на 

учителя при даден урок, 

занятие или извънкласна 

дейност 

6 

Ситуативни методи /казуси, инцидентни 

ситуации и др./ 

За установяване на ситуации и оценка на 

уменията да се решават трудни проблеми, 

конфликти, да се вземат едни или други решения. 

- Констативни протоколи, 

анализи и други. 

7 

Социометрични методи 

За изучаване на взаимоотношенията между 

членовете на педагогическия екип и между 

учениците, за изучаване на състоянието на 

социално – психологическия климат, на 

атмосферата и неформалните отношения, на 

настроенията, на нагласите в училище. 

- Анкети, тестове, беседи, 

въпросници и др. 

- Констативни протоколи 

8 

Статистически и математически методи 

Чрез тях се обработват и анализират 

количествени данни за изпълнение на различни 

показатели от образователната дейност. 

- Диаграми 

- Графики 

- Таблици 

- протоколи 

 

Форми на контрол 

Текущи проверки: 

1. Организация на ОВП по всички учебни предмети  

2. Оценяване на учениците. 
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3. Обща и допълнителна подкрепа на учениците 

4. Посещаемост, организация и провеждане на часовете в целодневна организация на 

учебния ден. 

5. Провеждане на допълнителна работа с учениците /изоставащи и напреднали/. 

6. Водене на училищната документация. 

7. Гражданско, здравно, екологично и интекултурно образование. 

8. Спазване на трудовата дисциплина. 

9. Дейността на класните ръководители. 

10. Финансов контрол 

11. Стопански и административен контрол 

 

Г Р А Ф И К 

За контролната дейност на директора за учебната 2018/2019г. 

№ Дейност Форми на проверка Срок 

1 

Запознаване с нормативните 

документи  за организиране и 

управление на училището и ОВП 

през учебната година. 

Анализ на документите м.ІХ 

2 

Разработване на учебни програми, 

плановете на училищните комисии 

и други в съответствие с 

нормативните изисквания и 

стратегията на училището 

Наблюдение, анализ, корекция м.ІХ 

3 
Анализ на резултатите от входното 

ниво по предмети  

Сравнителен анализ м.Х 

4 
Новото учебно съдържание в 11 

клас 

Наблюдение на уроци целогодишно 

5 

Контрол по изпълнение на 

нормативните документи ЗПУО и 

наредбите за ДОС и др. 

Наблюдение, анализ, 

корекция, оценка  

Целогодишно  
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6 

Провеждане на хигиенния режим в 

училище и спазване изискванията 

на контролните органи в тази 

връзка, спазване на 

противоепедимичните мерки. 

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки, анализ, 

корекция и оценка 

Целогодишно  

7 

Контрол по спазване на КТ и 

Правилника за вътрешния трудов 

ред. 

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  

8 
Проверка по планирането на 

урочната работа от учителите  

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  

9 
Контрол по изпълнението на 

решенията на ПС 

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  

10 
Контрол по воденето на 

училищната документация 

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  

11 

Спазване на ДОС по предмети от 

общообразователната и 

професионалната подготовка. 

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  

12 
Осъществяване на финансов 

контрол 

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  

13 
Контрол на дейността на 

непедагогическия персонал 

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  

14 

Отчитане на състоянието на МТБ и 

набелязване на мерки за нейното 

подобряване и оптимално 

използване 

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  

15 
Контрол на крайните резултати от 

управление на училището и ОВП. 

Тестване, анализ м.V,VІ,VІІ 

16 
Контрол на резултатите от учебната 

дейност на учителите  

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  

17 
Контрол на реализиране на 

системата за консултации 

Анализ на документите, 

наблюдение, разговори 

Целогодишно  

18 
Контрол по спазване графика на 

пътуващите ученици и мерките за 

Наблюдение, разговори, 

текущи проверки 

Целогодишно  
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тяхната безопасност. 

19 
Обучението на учениците в 

самостоятелна форма 

Анализ на документите, 

наблюдение, разговори 

Целогодишно  

20 
Контрол върху дейността на 

заместник директора 

Анализ на документите, 

наблюдение, разговори 

Целогодишно 

 

22 
Контрол по обхвата и задържането 

на учениците 

Проверки посещаемост, 

наблюдения, разговори 

Ежемесечно 

23 
Контрол върху изготвените от 

учителите портфолиа 

Наблюдение Целогодишно  

24 

Контрол върху качеството на 

организацията на работа в учебните 

часове, провеждани включително и 

в електронна среда 

Наблюдение, разговори Целогодишно  

 

 

ДИРЕКТОР: 

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА  
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