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 ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В СУ „ИВАН ВАЗОВ”, ГР. 

СТАРА ЗАГОРА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019  ГОДИНА  
 

Настоящият план за контролната дейност е изготвен и съобразен с Инструкция 

№1/23.01.1995 г. и чл.257, ал.1 от ЗПУО. С плана за контролната дейност на директора 

са запознати членовете на педагогическия екип и е приет на проведено редовно заседание 

на педагогическия съвет Протокол №16 от 13.09.2018 г. и е утвърден със заповед на 

Директора с № 2189 / 14.09.2018 г. 

Вътрешно-училищният контрол се осъществява от директора и зам.-директорите 

(ЗДУД и ЗДАСД), съгласно длъжностните им характеристики и Инструкция № 1 от 

23.01.1995 г. на МОН. 

На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училището: 

 Учебно-възпитателна; 

 Квалификационна; 

 Административно-управленска; 

 Социално-битова и стопанска; 

 Финансова. 

 

I. ЦЕЛ:  

Контролната дейност на директора/заместник-директорите на училището е част 

от управленския цикъл, наред с планирането на дейностите /стратегическо и 

оперативно/, организирането на вътрешната училищна среда и на взаимодействието с 

факторите на социалната среда, управлението на човешките, материални и финансови 

ресурси на училището. Осъществяваният контрол има потенциала да бъде коректив и 

гарант за качеството на предлаганото от училището образование. Целта на контролната 

дейност винаги е свързана с усъвършенстване организацията и повишаване качеството 

на учебно- възпитателната работа в училище.  



II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:  

1. Защитаване на критериите при осъществяване на контролната дейност.  

2. Системно повишаване професионалната подготовка и участие в квалификационната 

дейност (семинари, открити уроци и др.)  

3. Усъвършенстване на стила и методите на ръководство и управление, подобряване на 

реда и дисциплината и опазването на материалната база.  

III. НАСОКИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:  

1. Осъществяване на превантивен контрол; 

2. Обхват на контролната дейност: учебно - възпитателния процес; материално-

техническа база; работа на учители и помощен персонал; връзка с родителите, обществен 

съвет и училищно настоятелство;  

3. Диференциране на контролната дейност: директорът осъществява контрол и 

координираща функция; зам.-директорите след съгласуване с директора контролират 

учебната и административно-стопанската дейност в СУ „Иван Вазов“.  

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ – извършва се в съответствие 

с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 12 

от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти и Правилника за дейността на училището за 

учебната 2018/2019 г.  

Директорът контролира:  

1. дейностите свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;  

2. дейности, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение деца 

и/или ученици от институцията,  

3. документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително 

предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование,  

4. организира ефективното управление на персонала като създава условия за 

повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на 

педагогическите специалисти;  

5. контролира правилното попълване и съхраняване на документите;  

6. опазването и обогатяването на материално-техническата база на училището като 

създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;  

7. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;  

8. спазването на правилника за дейността на училището;  

9. спазването на изискванията за трудовата дисциплина и седмичното разписание;  



10. организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети чрез 

посещения в учебни часове;  

11. изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти от РУО 

на МОН и от МОН;  

12. дейността на заместник-директорите, административния и непедагогическия персонал  

V. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 12 ОТ 01.09.2016 Г. 

ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, 

ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ПО:  

- Спазване изискванията на трудовата дисциплина и изискванията за безопасни условия 

на труд, възпитание и обучение;  

Отг. директора и зам.-директорите  

- Спазване Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището;  

Отг. директора и зам.-директорите  

- Спазване изискванията на трудовата дисциплина и изпълнение на седмичното 

разписание на учебните занятия;  

Отг. директора и зам.-директорите  

- Опазване живота и здравето на учениците;  

Отг. директора и зам.- директорите  

- Дейността на зам.-директорите;  

Отг. директора  

-Изпълнение на бюджета;  

Отг. директора  

-Провеждане на часовете по ЗИП, СИП, разширена и допълнителна подготовка и 

часовете по спортни дейности  

Отг. директора и зам.-директорите  

- Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти в РУО  

Отг. Директора  

организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети чрез 

посещения в учебни часове  

- организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в групите за целодневно 

обучение  

 

V. ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: считано от 17.09.2018 г.  

 

 



№ Тема на проверка  Проверяващ  Срок  

1 

Проверка на състоянието на 

материално-техническата база преди 

началото на учебната година – 

класни стаи, кабинети, физкултурен 

салон, коридори  

Директор, зам.-

директор по АСД  

до 14.09.2018 г.  

2 

Проверка за наличие на 

необходимите учебници за 

безвъзмездно ползване за учениците 

от І до VІІ клас  

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност  

до 14.09.2018 г. 

3 

Проверка за спазването на работното 

време на чистачките от 1 и 2 смяна, 

огняр, общ работник  

Зам.-директор по 

АСД  

Веднъж на всеки срок  

4 

Проверка осветлението и 

състоянието на ел. мрежата  

Зам.-директор по 

АСД  

В края на всеки календарен 

месец от септември 2018 г. до 

юни 2019 г.  

5. 

Проверка за изпълнението 

дежурството на учителите 

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност 

Ежеседмично 

6. Проверка на състоянието на 

дневниците за началото на учебната 

2018/2019 г.  

Директор  до 21.09.2018 г.  

7. Проверка на воденето на 

документацията за приключване на 

2017/2018 г. – дневници, Главна 

книга, лични картони – след 

провеждане на поправителните 

изпити – септемврийска сесия  

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност  

до 12.10.2018 г.  

8. Проверка на личните картони 8- 12 

клас  

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност  

Февруари 2019 г.,   

Юли 2019 г. 

9.  Проверка на документацията на 

учениците със СОП и на ресурсно 

подпомагане  

Директор,  

зам.-директор по 

учебната дейност  

Декември 2018г.  

Февруари 2019 г.  

Април 2019 г.  

Юни 2019г  
 

10.  Проверка дейността на ЗАС, 

домакина и гл.счетоводител  

Директор  октомври, декември 2018 

март, юни 2019 г.  

11.  Проверка ритмичността на 

изпитванията  

Директор,  

зам.-директор по 

учебната дейност  

Ноември 2018 г.  

Февруари 2019 г.  

Април 2019 г.  

Юни 2019 г.  
 

12.  Проверка воденето на часовете по 

спортни дейности  

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност  

Веднъж на всеки срок за 

учебната 2018/2019 г.  

13.  Проверка провеждането на 

обучението по безопасност на 

движението  

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност  

Веднъж на всеки срок за 

учебната 2018/2019 г.  

14.  Проверка на ученическите книжки на 

учениците от ІІI до ХІІ клас  

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност  

Октомври 2018 г.  

Декември 2018 г.  

Февруари 2019 г.  

Април 2019 г.  

Юни 2019 г. (за V – ХІ клас)  
 



15.  Проверка на воденето на дневниците 

на І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, 

ХІ и ХІІ клас и дневника на 

подготвителна група  

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност  

Декември 2018 г.  

Февруари 2019 г.  

Април 2019 г.  

Юни 2019 г.  
 

16. Проверка на воденето на дневниците 

на психолог и логопед, ресурсен 

учител 

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност 

Ноември 2018 г,  

Март 2019 г. 

17. Проверка на воденето на Дневниците 

на групите за целодневно обучение  

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност  

Ноември 2018 г. 

Април 2018 г. 

18. Проверка на организацията на 

учебно-възпитателната работа на 

учителите в учебните часове 

(Проверките се осъществяват след 

съгласуване с директора в началото 

на седмицата)  

Директор, зам.-

директор по 

учебната дейност  

През цялата учебна година от 

ноември 2018 г. до юни 2019 г  

19. Проверки по изпълнение на дейности 

по Национални програми: „На 

училище без отсъствия“, мярка „Без 

свободен час“  

Директор, зам.-

директор АСД 

През цялата учебна година от 

ноември 2018 г. до юни 2019 г  

20. Проверки за присъствието на 

учениците и вписването на 

отсъствията в дневниците  

Директор,  

зам. директор по 

учебната дейност  

Ежемесечно от октомври 2018 

г. до юни 2018 г. 

включително  

21.  Проверки на документацията и 

провеждане на часовете на 

учениците в индивидуална форма на 

обучение  

Директор, зам. 

директор по 

учебната дейност  

През цялата учебна година 

ежемесечно от ноември 2018 

г. до юни 2018 г  

22. Проверка на дейностите по проект  

„Еразъм + “ 

Директор Месец Юни 2019 г. 

 

 

Отчитане на резултатите от проверките: Чрез изготвяне на протоколи от извършени проверки 

след всяка проверка, доклад на всеки следващ педагогически съвет след извършена проверка 

и доклад пред педагогическия съвет в края на първия срок и в края на учебната година.  

 


