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                                                                  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”гр.БАЛЧИК 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 
 

 

 

 

Настоящият План за контролната дейност на директора е изготвен и съобразен с Инструкция № 1 от 

23.01.1995г. и чл.257 от Закона за предучилищното и училищното образование. С плана за контролната 

дейност на директора са запознати членовете на педагогическия колектив на проведено заседание на 

Педагогическия съвет – Протокол № 11/ 14.09.2022 г. 
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НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕ: 

 Учебно-възпитателна 

 Административно-управленска 

 Квалификационна 

 Социално-битова и стопанска 

 Финансова 

 
І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта на 

образованието. Постигане на държавните образователни изисквания и реализация на учебните планове и 

програми, съгласно съществуващите нормативни документи. 

 
ІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-

възпитателния процес. 

2. Създаване на условия за повишаване на активността на учениците в учебно-възпитателната работа. 

3. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

 

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати. 

2. Учебно-преподавателската(педагогическа, методическа,организационна дейност на учителите). 

3. Дейност на възпитателите 

4. Работа на обслужващия и помощния персонал 
ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

1. Непосредствени наблюдения 

2. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейностти в училище 

3. Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от 

дейността на учениците, възпитателите,  помощния и обслужващия персонал. 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

 
ВИД НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ФОРМИ НА 

КОНТРОЛ 

СРОК МЯСТО ЗА ОТЧЕТ 

І. По прилагане и изпълнение на държавните 

образователни изисквания, на нормативните 

и поднормативни актове. 
1. Проверка на училищната документация свързана с учебния 

процес в началото на учебната година. 

2. Контрол на наличността на всички необходими условия за 

формиране на групи по ДЦО/декларации на родители и ученици, 

протокол от заседание на ПС. 

3.Контрол на наличността на всички необходими условия за 

разкриване на групи за ИУЧ-ЗИП/декларации на ученици и 

родители, решение на ПС/ 

4.Контрол по спазване на изискванията на Наредба №24 

/Дв.бр.78/26.09.2006г./ за здравните изисквания при изготвяне и 

спазване на седмичните разписания на учебните занятия и 

работния график за деня 

5. Контрол по приемане и разясняване на Правилника за 

дейността и управлението на училището, Правилника за 

вътрешния трудов ред и Правилника за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд през учебната година и Правилника за прилагане на 

противоепидемични мерки и противодействие на COVID-19. 

 

 

 

 

Проверка на годишни 

разпределения и планове 

на кл. р-ли, 

Проверка на 

необходимите 

документи за ЦДОУД  

Проверка на необходими 

документи за ИУЧ 

Участие при изготвянето 

и контрол по спазването  

 

 

Контрол на eл.дневник, 

присъствие на 

родителски срещи и 

посещения на Часа на 

класа 

 

 

 

 

26.09. 

 

 

20.09. 

 

 

01.09. 

 

 

20.09. 

 

30.09. 

И на всеки два 

месеца през 

учебната година 

 

 

 

 

РУО гр.Добрич 

 

 

 

    

 

 

 

 

= //= и РЗИ 

 

 

  = // = 

ІІ.По спазване изискванията на трудовата 

дисциплина на педагогически и 

непедагогически персонал. 
1. Контрол по навременно явяване на работа и напускане на 

работното място от педагогически и непедагогически 

 

 

 

 

Проверка по график 

/наблюдение/ 

 

 

 

 

Веднъж месечно 

едноседмично 

 

 

 

 

Заседание на ПС и 

Общо събрание на 
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персонал в училище. 

2. Контрол по изпълнение на задълженията на дежурните 

учители в училище и възпитатели от ПИГ 

3. Контрол по изпълнение на задълженията на 

непедагогически персонал/почистване, дезинфекция, 

отопление, ремонт на материална база, почистване на 

училищния двор и др./ 

4. Контрол по рационалното и ефективно провеждане на 

отдиха на учениците на обяд в изградените сборни ПИГ. 

5. Контрол по превоза на учениците/изпращане,отопление 

на микробуса, осигуряване на безопасни условия за 

изчакване на превозното средство, пътуване до селата и 

слизане/. 

6. Контрол по количеството и качеството на доставяните 

безплатни закуски за учениците от І-ІV клас.  

 

===== // ======== 

 

===== // ======== 

 

 

 

===== // ======== 

 

====== // ======= 

 

 

 

======= // ====== 

наблюдение 

       = // = 

 

       = // =  

 

 

 

       = // = 

 

       = // =  

 

 

 

  = // =  

колектива 

         = // = 

 

        = // = 

 

 

 

      = // = 

 

      = // = 

 

 

   

   = // =  

ІІІ. По изпълнение решенията на 

Педагогическия съвет. 
1. Контролпо изпълнение на решенията на ПС/конкретност на 

решенията, изпълнимост, спазване срока за изпълнение, 

ангажираност на съответните отговорници,навременно вписване 

на протоколите от секретаря на ПС/ 

 

 

 

Проверка на 

протоколната книга от 

заседание на ПС 

 

 

 

Един месец след 

заседанието 

 

 

 

Заседание на ПС 

ІV. Контрол по водене на документацията, 

която отразява учебната и изпълнителната 

дейност на учителите. 
1.Контрол по водене ел.дневник по класове и в групи по ДЦОУД 

за правилно и редовно водене, редовно вписване на отсъствия, 

уведомяване на родители за допуснати неизвинени отсъствия, 

фиктивно записани ученици и др./. 

2. Проверка ритмичността на изпитване и нанасяне на оценките 

по учебни предмети. 

 

 

 

 

 

 

Проверка на  годишни 

разпределения 

 

Проверка на дневниците 

на паралелки и групи по 

ЦДОУД 

 

 

 

 

 

Месечно веднъж 

 

 

Месечно веднъж 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания на ПС и 

оперативни 

съвещания 

 

          = // = 
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3. Проверка на дневниците в края на учебния сроки учебната 

година/стриктно внасяне на срочни и годишни оценки, спазване 

на изискванията на Наредба №11/2016 г. на МОН за оценяване 

постиженията на учениците 

4. Контрол по издаване на удостоверенияза завършен клас и 

завършен начален етап на основно образование/правилно 

попълване, извеждане, съответствие с дневници и главна класна 

книга, спазване на Наредба №8/2016 г. на МОН за 

информацията и документите в системата на предучилищното и 

училищното образование 

5. Контрол по правилната и навременно попълване на 

електронната  главна класна книга/ І-VІІ/ клас и електронните 

лични картони на учениците в края на учебната година. 

6. Контрол по редовно внасяне на оценките от 

учителите,отсъствия,проверки от класни ръководители  

 

 

Проверка на ел.дневници 

на паралелките 

 

           = // = 

 

 

Проверка на 

удостоверения, 

ел.дневник 

 

Проверка на  главна 

класна книга 

 

 

 

 

     = // = 

 

М. Януари  

М.май 

М.юни 

 

22.05. 

29.05. 

15.06. 

 

 

25.06. 

 

На учебен срок 

 

 

         = // = 

 

 

        = // =  

 

 

       = // = 

 

 

 

 

         = // =  

 

        = // =  

V. Контрол по учебно-възпитателната работа 

по учебни предмети. 
1. Провеждане на тестове по учебни предмети за установяването 

на входящо,междинно и изходящо ниво на знанията на 

учениците. 

 

2. Контрол по проведени  изпити с ученици  през учебната 

година. 

3. Контрол по учебно-възпитателната работа на учителите по 

учебни предмети,на класни ръководители и възпитатели 

съгласно планираните тематични, текущи и класови проверки. 

4.Контрол по прилагането на указанията за устни и писмени 

текущи оценявания на учениците в урока. 

5.Контрол по провеждане на занятията по проект“Подкрепа за 

успех“ и „Дейности по интереси“ 

 

 

 

Предварителна проверка 

на задачите и работите 

след проверка на 

учителите 

Проверка на работите и 

протоколи на комисиите 

 

Посещение и 

конфериране на уроци и 

занятия 

Посещения на уроци 

Посещения на 

 

 

 

До 10.10. 

29.01. 

12.06. 

 

М.  Юни  

М.септември.  

 

По график 

 

 

По график 

По график 

 

 

 

Заседания на ПС и 

МО 

 

 

Заседания на ПС 

 

 

 

Заседания на ПС 

 

   Заседания на ПС 

Оперативни 
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6.Контрол по посещаемостта на учениците и провеждането на 

учебния процес в групи за ЦДОУД 

7.Контрол по провеждането на изпитите от НВО и ДЗИ 

занятия,проверка на 

документация  

 

По време и след 

НВО и ДЗИ 

съвещания 

VІ. Административно – стопанска дейност 
1. Редовно водене на задължинелната училищна 

документация в училище, спазване на изискванията на 

Наредба №8/2016 г. на МОН за информацията и 

документите в системата на предучилищното и 

училищното образование и Закона за държавния архивен 

фонд и Правилника за прилагането му. 

2. Навременни заявки за доставяне на необходимата учебна 

документация за началото и края на учебната година. 

3. Своевременно осигуряване на превоза на учениците по 

съставни села и храненето по програмата „Да задържим 

децата в училище”. 

4. Своевременно осигуряване на отоплителни 

материали,миещи препарати,дезинфикционни средства, 

канцеларски материали и лекарства за оказване на 

долекарска помощ на учениците. 

5. Осигуряване на средства за своевременно извършване на 

възникнали ремонтни дейности в училище през учебната 

година. 

6. Набавяне на нови съвременни УТС и дидактически 

материали.Контрол по опазване на МТБ в класните стаи, 

работилници, библиотека, игротека и др. 

 

 

Чрез издаване на 

съответните заповеди и 

следене за изпълнението 

им 

По изискване от отдел 

Образование  гр.Балчик 

По график 

 

По график 

 

В началото на учебната 

година 

 

 

С помоща на УН и 

Община  Балчик 

 

      = // = 

 

 

През годината 

 

 

 

М.11. 

М.04. 

 

 

 

През годината 

 

12.09.  

 

 

По 

необходимост 

 

През годината 

  

 

 

Заседание на ПС и 

УН 

 

 

 

 

       = // = 

 

 

      = // = 

 

 

       = // = 

 

 

 

      = // = 

 

 

 

      = // = 

VІІ.Обхват на децата, подлежащи на 

задължително обучение 
1. Контрол по училищната документация и разговор с 

класните ръководители за редовна посещаемост на 

учебните занятия от учениците. 

2. Контрол по издаване на предупредителни известия от 

 

 

 

Проверки на 

ел.дневници, разговори с 

класни ръководители, 

 

 

 

Ежемесечно 

 

 

 

 

 

Заседание на ПС, 

оперативно събрание 

и заседание на УН 
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класните ръководители до родителите за допуснати 

неизвинени отсъствия. 

3. Посещения по домовете на учениците, създаване на 

условия за редовна посещаемост, търсене на съдействие 

от кметски намесници. Налагане на административни 

наказания по чл.47 и чл.48 от ЗНП. 

4. Контрол по записване на фиктивни ученици 

родители, кметове. 

 

 

          = // = 

 

 

Проверки в дневниците 

Ежемесечно 

 

 

Ежемесечно  

 

 

Ежемесечно 

информация до Отдел 

„Образование и 

култура „гр.Балчик 

уведомяване РУО 

РУО-Добрич 

 

РУО-Добрич 

VІІІ. Контрол по изпълнение на бюджета 
1. Ежемесечен и тримесечен контрол по изразходваните 

финансови средства по отделни параграфи. 

2. Отчет пред Обществения съвет,ПС и общото събрание 

 

 

Проверка на финансови 

документи 

 

 

         = // = 

 

 

Изготвяне на отчети 

 

Ежемесечно, 

на тримесечие 

 

 

       = // = 

 

 

 на тримесечие 

 

Отдел „Финансов” 

 

 

 

Заседание на УН 

 

 

Педагогически съвет 

и заседание на УС 

ІХ. Контрол по здравното състояние на 

учениците. 
1. Контрол за редовността на извършваните медицински 

прегледи. 

 

2. Контрол по здравната просвета и здравно-етичното 

възпитание на учениците, по планиране и провеждане на 

занятия по гражданска защита при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари по безопасност на движението. 

3. Контрол по спазване на противоепидемичните мерки и 

противодействието на COVID-19. 

 

 

 

Преглед на здравни 

картони, разговор с 

лекуващия лекар, мед. 

сестра 

 

Проверка на плановете 

на класните 

ръководители.посещения 

на часа на класа 

Разговор с методисти от 

РЗИ- гр.Добрич 

 

 

 

М .май  

През учебната 

година 

 

По график за 

посещенията 

През учебната 

година 

       = // = 

 

 

 

Заседание на ПС   

 

Заседание на ПС 

 

 

Заседание на ПС 

 

 

 

Заседание на ПС 
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С оглед контролиране организацията на УВП по отделните учебни предмети в СУ“Христо Ботев“ гр.Балчик през  учебната 2022/2023 

година да се извърши тематична проверка на тема:  

 

 

     ІІ.ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ: 

 

             1.Учебни часове по ЗУЧ и ИУЧ по БЕЛ при :Десислава Добрева,Деница Градинарова,Десислава Иванова, 

                 Светлана Йорданова     

             2.Учебни часове по ЗУЧ и ИУЧ в начален етап в І,ІІ,ІІI и ІV клас:Ивелина Стефанова,Дарина Грамчева,Светла Симеонова, 

                Тинка Колева. 

             3.Учебни часове по ЗУЧ и ИУЧ по Музика,Технологии,Изобр.и-во,ФВС при:Георги Захариев,Емилия Донева,Айхан Апти, 

                Веселина Мирчева. 

       4.Часове от професионалната подготовка при :Светлана Трънкарова,Йорданка Неделева,Йордан Йорданов 

 

   Датата за посещение е фиксирана в графичния план за КДД на училището. Резултатите от посетените уроци да се конферират с 

учителите веднага след посещението, да се изготвят протоколи за тях, като един екземпляр се предостави на учителя и се обсъдят  на 

оперативни съвещания,заседания на МО,заседания на ПС ,срочен и годишен ПС.  

 

 

 

                                                                                                                               ИЗГОТВИЛ:…………………….. 

 

                                                                                                                               ДИРЕКТОР: Станислав Николов                                                                                                                                                


