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 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ”   
6000 Стара Загора, ул. “Ген. Гурко” №102, 

 тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария;  

e-mail:souvazovsz@abv.bg 
 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ:.......................... 

ДИНКО ЦВЯТКОВ 

Директор на СУ „Иван Вазов” 

гр. Стара Загора 

                                                   

 

 

ПЛАН  

за контролната дейност на директора  

 

за учебната 2020/2021 г.  
 

 

Планът е изготвен на основание разпоредбата на чл. 258 от ЗПУО, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти и длъжностната 

характеристика на директора на Средно училище "Иван Вазов".  

 

1. Кратък анализ на контролната дейност на директора за изминалата учебна 

година:  

 

Акценти:  

 

✓ Степен на изпълнение на заложените цели в стратегията на училището.  

 

✓ Установени добри практики.  

 

✓ Тенденции при допускането на нарушения.  

 

✓ Механизми за подобряване на работата.  

 

2. Цел на контролната дейност на директора  
 

Установяване на качеството на предлаганото от училището образование и създаване 

на условия за подобряването му.  

 

3. Предмет и обхват на контролната дейност  

 

На педагогически и административен контрол подлежат процесите и дейностите, 

свързани с обучението, възпитанието и социализацията в институцията:  

 



2 
 

✓ прилагането и спазването на държавните образователни стандарти (ДОС) и на 

другите нормативни актове, действащи в системата на предучилищното и училищното 

образование;  

 

✓ дейностите, свързани с планирането и организацията на образователния процес от 

педагогическите специалисти, включително и чрез посещения в учебни часове;  

 

✓ поддържането на нормативно установената документация в образователната 

институция и спазването на правилниците, правилата и механизмите за дейността ѝ;  

 

✓ изпълнението на задълженията и отговорностите на заместник-директорите, 

дейността на помощния и административния персонал;  

 

✓ дейности по изпълнение на проекти и национални програми;  

 

✓ изпълнението на препоръките, дадени от компетентните контролни органи.  

 

4. Методи на контрол могат да бъдат: проверка на документация, наблюдение, беседа, 

анкета, самооценка – с цел проверяваният да оцени сам собствените си действия, 

наблюдаване на активността и качеството на използваните дидактически материали по време 

на онлайн обучение във връзка с COVID – 19.  

 

5. Оповестяване на резултати и конкретни препоръки към съответният учител и по 

време на Педагогическите съвети.  
 

ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  
 

I. Контрол относно спазването и прилагането на нормативните актове, 

действащи в системата на предучилищното и училищното образование:  

 

1. Контрол по изпълнението на плана за действие във връзка с изпълнение на 

стратегията на училището.  

По време на учебната година.  

 

2. Спазването на ДОС за общообразователната (Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за 

общообразователната подготовка) и профилираната подготовка (Наредба № 7 от 

11.08.2016 г. за профилираната подготовка) при изготвянето на учебните програми на 

учителите по предмети.  

Срок: 30.09.2020 г.  

 

3. Спазването на ДОС за документите и информацията (Наредба № 8 от 11.08.2016 

г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование):  

 

✓ правилното попълване на дневник на група/подготвителна група, дневник на 

клас, дневник за дейности за подкрепа на личностното развитие, личен картон/лично 

образователно дело, ученически книжки;  

През цялата учебна година до 25 число на месеците ноември, февруари, май и юни. 
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✓ коректно попълване на документите за децата и учениците, отнасящи се до 

записване, преместване, смяна на формата на обучение;  

През цялата учебна година до 25 число на месеците ноември, февруари, май и юни. 

 

✓ своевременно вписване на отсъствията на учениците и обработването им;  

През цялата учебна година до 25 число на текущия месец. 

✓ проверка на протоколи (за допускане до изпити, за провеждане на изпити, за 

дежурство при изпити, за резултати от изпити, за съпоставяне при валидиране и т.н.);  

Период на изпълнение след провеждане на текущата сесия.  

 

✓ проверка относно коректното вписване на информация в регистрационните книги 

за издадени документи;  

Период на изпълнение след издаване на съответните документи.  

 

✓ контрол относно поддържането на електронните модули и интегрираните с тях 

регистри в Националната електронна информационна система за предучилищното и 

училищното образование (НЕИСПУО);  

През цялата учебна година. 

 

✓ контрол при актуализирането на информацията за дейността на институцията, 

отразена в модул „Институции“ от НЕИСПУО, служеща за установяването на 

съответствието с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното 

образование.  

Период на изпълнение до 5 число на текущия месец. 

 

✓ контрол на документи, които се създават, обработват и съхраняват в електронен 

вид;  

През цялата учебна година 

✓ контрол на документите при индивидуална форма на обучение;  

През цялата учебна година 

 

4. Спазването на изискванията на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците (Наредба № 11 от 01.09.2016 г.):  

 

✓ степен на постигане на резултати в училищното обучение при завършване на 

срок, учебна година;  

Период на изпълнение след приключване на всеки учебен срок.  

 

✓ степен на съответствие на резултатите от националното външно оценяване, 

държавните зрелостни изпити с показаните годишни резултати на учениците;  

Период на изпълнение след публикуване на резултатите от съответния национален 

изпит. 

 

✓ проверка на наличие на изпитни материали и правила за оценяване;  

Период на изпълнение преди всяка изпитна сесия.  

 

✓ ритмичност на изпитвания, вписване на оценки в задължителната училищна 

документация;  
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Период на изпълнение до 25 число на текущия месец.  

 

5. Спазване на изискванията на ДОС за организацията на дейностите в училищното 

образование (Наредба № 10 от 01.09.2016 г.):  

 

✓ прилагане на целодневната организация на учебния ден.  

Период на изпълнение през цялата учебна година.  

 

✓ провеждане на предлаганите форми на обучение в училището;  

Период на изпълнение през цялата учебна година.  

 

✓ спазване на седмичното разписание при индивидуална форма на обучение;  

Период на изпълнение през цялата учебна година.  

 

✓ контрол относно провеждане изпити за ученици в самостоятелна форма на 

обучение и оформяне на протоколи;  

Период на изпълнение по време на текущата сесия.  

 

✓ други в зависимост от вида и спецификата на училището.  

 

II. Планиране и организация на образователния процес:  

 

✓ посещение на учебни часове при новоназначени учители;  

 

Съответствие на темата на урока с годишното тематично разпределение, 

предварителна подготовка на учителя за учебния час, водене на дневника на класа, 

вписани отсъствия, вписване на оценки в ученическите книжки, поведение на учителя, 

дисциплина, хигиена, подредба на кабинета, класната стая.  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ контрол на екипната работа между учителите и другите педагогически 

специалисти за осигуряване на подкрепа на личностното развитие на учениците;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ контрол по напредъка на учениците от клас/етап и подобряване на 

образователните им резултати;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ контрол на провеждането на заниманията по интереси;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

✓ контрол по осъществяването на библиотечно-информационното обслужване;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

✓ контрол на дейностите по превенция на тормоза и насилието;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

✓ контрол на посещаемостта на учениците в учебни часове;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

✓ при провеждане на консултации по учебни предмети с учениците;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

✓ контрол на провеждането на запланувани родителски срещи;  
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Период на изпълнение по време на учебната година.  

✓ контрол относно предоставянето на периодична информация на родителите от 

класните ръководители;  

Период на изпълнение до първата половина на текущия срок.  

✓ контрол на дейностите по повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти в училището;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

✓ наличие на професионално портфолио на педагогическите специалисти.  

Срок:30.20.2020 г.  

 

III. Поддържане на документацията в училището и спазването на 

правилниците, правилата и механизмите за дейността му:  
 

✓ проверка на дейности, запланувани в Годишния план за дейността на училището 

(описват се дейности, които ще бъдат проверени);  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ проверки по спазването на Правилника за вътрешния трудов ред;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ спазване на работното време от педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ стриктно изпълнение на системата за дежурство в училището;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ изпълнение на специфични задължения, определени с длъжностни 

характеристика на заместник-директорите;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ контрол по поддържането на материално-техническата база;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ контрол по спазването на бюджетната дисциплина;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

✓ спазване на Етичния кодекс на училищната общност;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

 

IV. Контрол на дейности по изпълнение на проекти и национални програми:  

- Проверка на изпълнение на дейностите в групите за занимания по интереси. 

Период на изпълнение по време на учебната година.  

- Проверка на изпълнение на дейностите в групите по проект „Подкрепа за 

успех“;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

- Проверка на изпълнение на дейностите в групите по проект „Образование за 

утрешния ден“;   
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Период на изпълнение по време на учебната година.  

- Проверка на изпълнение на дейностите по проект „Как да почувстваме 

математиката“;  

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

- Проверка на изпълнение на дейностите по проект „Спаси планетата“. 

Период на изпълнение по време на учебната година.  

 

 

 

 

V. Контрол по изпълнението на препоръките и предписанията, дадени от 

компетентните контролни органи съобразно сроковете посочени в предписанията 

им. 

 

  

 

VI. Оповестяване на резултатите от извършения контрол:  
 

✓ на планирани заседания на педагогическия съвет;  

Период на изпълнение по време на педагогическите съвети през учебната година. 

 

✓ при изготвяне на цялостен анализ за дейността на институцията.  

Период на изпълнение след края на 1 учебен срок и края на 2 учебен срок.  
 

   

 


