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Настоящият план за контролната дейност на директора е изготвен в 

изпълнение на чл. 257, ал. 1 и чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба № 15/ 2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и e съобразен с Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за 

провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета и 

длъжностната характеристика за длъжността “директор на училище”. 

I. Кратък анализ на контролната дейност през предходната учебна година: 

1. Осъществен контрол през предходната учебна година: 

• През учебната 2021 - 2022 година контролната  дейност на директора бе 

съсредоточена към: 

-  учебно-възпитателната работа на педагогическите специалисти; 

- квалификационна дейност на педагогическия персонал; 

- правилното водене и съхранение на документацията. 

- спазване на трудовата дисциплина; 

- отсъствията на учениците от училище и спазването на училищните 

правила; 

- административна дейност; 

- финансова дейност; 

2. Резултати от контролната дейност – типични пропуски, допуснати 

нарушения, механизъм за отстраняване. 

• Допуснати бяха пропуски и нарушения в учебно-възпитателната дейност на 

някой от педагогическите специалисти, изразяващи се в липса на предварителна 

подготовка за учебната дейност и пропуски в качеството на образование на 

учениците, както и в нарушения, свързани с оценяване постигнатите резултатите 

на учениците от обучението им. Пропуски се наблюдаваха и при обучението в 

ОРЕС. Преподавателската дейност на единици от учителите не бе структурирана 

по-лесен и разбираем начин за учениците.  

• При проверката, свързана с квалификационната дейност на учителите бе 

установено, че 90% са преминали през обучение за повишаване на своята 

професионална квалификация. 

• Документацията бе водена и съхранявана спрямо нормативните изисквания. 

Нарушения се срещаха единствено при редовното вписване на тематичните 

единици на уроците от учителите в електронния дневник на класовете и 

редовното вписване на оценките от постигнатите резултати на учениците.  

• Относно извършената контролна дейност, свързана с отсъствията на учениците и 

спазване на училищните правила, съществени нарушения не бяха открити. 



• При проверките на аминистративната и финансовата дейност не бяха открити 

нарушения.   

• При усановени нарушения от извършения контрол, лицата, допуснали 

пропуските и наруиенията бяха уведомявани. Несъществените пропуски, 

допуснати от  учителите бяха обсъждани и отстранявани. Спазвани Бяха  

Етичния кодекс, правилата за безопасност на труд, Правилника за дейността на 

училището на училището. Като обощена оценка от постигнатите резултати от 

контралната дейност на директора можем да се смята, че дейността на 

училищната общност се насочваше през учебната година към постигане на 

положителни резултати във всички аспекти от развитието на училището като 

образователна институция, спазвайки ДОС и всички нормативни документи, 

свързани с неговата дейност като такава. 

3. Идентифицирани проблемни аспекти от функционирането на училището, 

нуждаещи се от засилен контрол; потребности от превантивен контрол; 

планиран последващ контрол. 

• Идентифицираните проблемни аспекти, нуждаещи се от засилен контрол 

са свързани със учебно-възпитателния процес и правилното водене на 

докуметацията от страна на педагогическите специалисти – работа с 

електронен дневник, ОРЕС, оценяване, консултации с ученици и 

родители. 

• II. Цел и задачи на контролната дейност 

• Контролната дейност на директора 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. Не бива да се допуска контролната дейност да е самоцелна и 

да се формализира до извършването на определен брой проверки, които 

да послужат само за целите на отчетността. Осъществяваният контрол 

има потенциала да бъде коректив и даже гарант за качеството на 

предлаганото от училището образование. Целта на контролната дейност 

винаги е свързана със стремеж за неговото подобряване.  

• Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната 

политика в областта на образованието. Спазване изискванията на 

държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове и 

програми, съгласно съществуващите нормативни документи. 

 

 

 

 



II. Обект и предмет на контролната дейност на директора 

На контрол от страна на директора подлежат следните дейности, осъществявани в 

училището: 

• Дейността на учителите и другите педагогически специалисти във връзка с: 

1.  Организацията на образователния процес в училището. 

2.  Прилагането и спазването на държавните образователни стандарти и на 

други нормативни актове в системата на средното образование. 

3.  Дейността на педагогическите кадри за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация, за подобряване на професионалните 

умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална 

компетентност в практиката и подобряване на качеството на преподаване 

и учене. 

4.  Изпълнение на решенията на Педагогическия съвет. 

5.  Опазването на училищното имущество. 

6. Опазване на безплатните учебници. 

7. Дейностите, свързани с опазване здравето и живота на учениците, 

спазване изискванията на безопасност, охрана на труда и противопожарна охрана. 

8. Дейностите, свързани с прибиране и задържане на учениците в училище. 

9. Квалификационна дейност. 

10. Дейностите по изпълнение на изискванията на проекти и програми, в 

които училището участва. 

11. Изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от 

експерти от РУО и от МОН. 

12. Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в 

училището. 

13. Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното 

разписание. 

14. Правилното водене на училищната документация от определените 

длъжностни лица. 

III. Методи на контрол 

Най-често използвани от директора методи на контрол са:  

1. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност. 

2. Проучване и проверка на документация. 

3. Самооценка от педагогическите специалисти. 



4. Социологически методи: анкетиране на ученици, учители, родители; беседа с 

ученици, учители, родители и др. 

_V. График на контролната дейност 

Графикът на контролната дейност е важна част от плана за контролната дейност, защото 

в него се включва информация какъв контрол, кога, по отношение на кого ще бъде 

извършен.  

Административен контрол 

1. ЦЕЛ – проверка на състоянието на наличната учебна документация. 

ОБЕКТ – наличност на учебници, учебни тетрадки и методически пособия за 

учителите. 

ПРОВЕРЯВАН –учителите. 

СРОК – СЕПТЕМВРИ 2022 г 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 

 

2. ЦЕЛ – проверка на състоянието на училищната документация. 

• ОБЕКТ – книгата за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна 

възраст, дневници и НЕИСПУО. 

ПРОВЕРЯВАН – класните ръководители, технически сътрудник. 

СРОК – СЕПТЕМВРИ 2022 г 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 

 

• ОБЕКТ – ел. дневникът на всяка паралелка. 

ПРОВЕРЯВАН – класните ръководители. 

СРОК – най-малко два пъти през учебния срок. 

ОТЧИТАНЕ – на оперативни съвещания и на ПС. 

 

• ОБЕКТ – оценяването на учениците. 

ПРОВЕРЯВАН – учители. 

СРОК – най-малко два пъти през учебния срок. 

ОТЧИТАНЕ – на оперативни съвещания и на ПС. 

 

• ОБЕКТ – личните картони на учениците от 8 клас до10 клас. 

ПРОВЕРЯВАН – класните ръководители. 

СРОК – в края на първи и втори срок и в началото и в края на учебната година. 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 

 

• ОБЕКТ – регистрационните книги за издадените свидетелства за основно 

образование и професионална квалификация и регистрационните книги за 

издадени удостоверение. 

ПРОВЕРЯВАН – технически сътрудник 

СРОК – периодично. 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 



 

 

3. ЦЕЛ – проверка на дежурството в училището. 

 

 ОБЕКТ – редът и дисциплината в училището, класните стаи, коридорите, 

физкултурния салон, училищния двор. 

ПРОВЕРЯВАНИ – дежурните учители и ученици, помощният персонал. 

СРОК – ежедневно. 

ОТЧИТАНЕ – на оперативни съвещания и на ПС. 

 

4. ЦЕЛ – Проверка на изпълнението на Правилника за осигуряване на 

безопасни условия за обучение, възпитание и труд. 

ОБЕКТ – учениците, педагогическият и помощният персонал. 

ПРОВЕРЯВАНИ – учителите и помощният персонал. 

СРОК – периодично. 

ОТЧИТАНЕ – на оперативни съвещания и на ПС. 

 

5. ЦЕЛ – проверка на спазването на Правилника за дейността на 

училището. 

ОБЕКТ – всички дейности, определени в Правилника. 

ПРОВЕРЯВАНИ – училищната общност. 

СРОК – периодично. 

ОТЧИТАНЕ – на оперативни съвещания и на ПС. 

 

6. ЦЕЛ – проверка на изпълнението на планирана спортно-туристическа 

дейност. 

ОБЕКТ – мероприятията в спортния календар и в плановете на класните 

ръководители. 

ПРОВЕРЯВАНИ – учителите по физкултура и спорт и класните ръководители. 

СРОК – периодично. 

ОТЧИТАНЕ – на оперативни съвещания и на ПС. 

7. ЦЕЛ – проверка дейността на помощния персонал 

ОБЕКТ – спазване на работно време и задълженията по длъжносттна характеристика, 

разпореждания на директора – заповеди и препоръки на МОН, МЗ и директор. 

ПРОВЕРЯВАНИ – помощен персонал. 

СРОК – периодично. 

ОТЧИТАНЕ – на оперативни съвещания и на Общо събрание. 

 

Контрол на педагогическите специалисти 

 

1. ЦЕЛ – проверка на организацията и провеждането на учебно-възпитателната 

работа по отделните учебни предмети чрез посещения в учебните часове и 

проверка на съответната училищна и учебна документация.  



ОБЕКТ – годишното разпределение на учебния материал, съответствието на 

темата на урока с годишното разпределение, наличността на учебници и 

тетрадки, състоянието на учебната документация: дневник, ученически 

тетрадки, ученически книжки, изпълнението на учебната програма, дейностите 

на учениците по време на урока, подготовката и дейностите на учителя – 

методически, организационни: 

- методически – използване на методически ръководства и специална литература; 

планиране и реализиране на подходящи дидактически подходи, методи, средства 

и др. 

- организационни – подготвени учебно-технически средства, пособия за практически 

занятия, предварително поставени задачи, попълване на дневника, условия за 

работа – осветеност, проветреност, готовност на учениците за работа (наличие 

на необходимите учебници и помагала), проверка на домашната работа, 

изпитване, работа с изоставащи и изявени ученици, контрол върху дейностите 

на учениците и др. 

ПРОВЕРЯВАНИ – учителите. 

СРОК – най-малко един път през учебния срок. 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 

 

2. ЦЕЛ – проверка на резултатите от входното и изходното равнище. 

ОБЕКТ – подготвените тестове и графика за провеждането. 

ПРОВЕРЯВАНИ – учениците. 

ПРОВЕРЯВАЩИ – учителите. 

СРОК – септември/октоври, май/юни 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 

 

3. ЦЕЛ – контрол по прилагането и спазването на ДОС и на нормативните актове и 

документи. 

ОБЕКТ – педагогическият и непедагогическият персонал – дейност. 

СРОК – периодично. 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 

 

4. ЦЕЛ – Ритмичност при проверката и оценката на знанията, уменията и 

компетенциите на учениците. 

ОБЕКТ – Отразяване на изпитванията в ученическите книжки и в дневниците. 

ПРОВЕРЯВАНИ – учителите. 

СРОК – най-малко два пъти през учебния срок. 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 

 

5. ЦЕЛ – Консултации, родителски срещи. 

ОБЕКТ –учениците, учителите, класните ръководители. 

ПРОВЕРЯВАНИ – учителите и класните ръководители. 

СРОК – периодично. 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 



 

6. ЦЕЛ – тематична проверка – Посещение на уроци 

ОБЕКТ – учители 

ПРОВЕРЯВАНИ – учителите по учебни предмети в училището. 

СРОК – периодично 

ОТЧИТАНЕ – на ПС. 

 

V. Отчитане на резултатите от проверките  

Всички заинтересовани страни от осъществения контрол ще получават  своевременна и 

пълна информация от резултатите от  осъществения контрол. Отичитане на резултатите 

ще се осъществява и на педагогически съвет и общо събрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


