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П  Л  А  Н 

 
за контролната дейност 

       на Радка Иванова Кънчева - зам.-директор по учебно-творческата дейност 

на ПГД „Елисавета Вазова“ за учебната 2022 / 2023 година 

изготвен, съгласно Заповед № 832/14.09.2022 г. на директора на училището 

 
На контрол подлежат следните дейностия осъществявани в училището: 

➢ Учебно-възпитателна  и творческа; 

➢ Квалификационна; 

➢ Административно-управленска в условията на продължаващата пандемична ситуация, 

обусловена от разпространението на COVID-19. 

 
І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

Подпомагане на директора при организиране, управление и контрол на учебно-възпитателна  и 

творческата 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 и творческата дейност на учениците и техните учебни резултати. 

2. Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа, организационна) и квалификационно 

дейност на учителите. 

3. Работата на обслужващия и помощния персонал. 

 

ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ: 

1. Непосредствени наблюдения. 

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

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

дейността на учениците, учителите, помощния и обслужващия персонал. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ, ОТНОСНО: 
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1. Прилагането и изпълнението на задачи, възложени съгласно изискванията на КТ, ЗПУО, ДОИ, 

ДОС, Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2022/2023 година в 

условията на COVID-19 и други нормативни актове. 

2. Спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния трудов ред в училището и 

трудовата дисциплина. 

3. Спазване на седмичното разписание. 

4. Изпълнението на решенията на ПС и ОС. 

5. Обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение и превенция на ранното напускане на 

училище. 

6. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

7. Изпълнение на наложени наказания. 

8. Готовността за действие в екстремни ситуации. 

VІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ. 

1.1. Превантивни проверки. 

 

1.1.1. Установяване на посещаемостта на учениците в  учебните занятия. 

                                                                                    Срок: ежеседмично 

1.1.2. Спазване на ПВТР. 

Срок: ежемесечно 

 

1.1.3. Осъществяване на контрол за недопускане на ранно напускане на училище. 

Срок: постоянен 

1.1.4. Осъществяване на контрол върху работата на учителите с деца от уязвими групи. 

Срок: постоянен 

1.1.5. Провеждане на разговори с МО по проблеми, свързани с преподаването, учебници и 

помагала, форми на изучаване и други. 

Срок: ежемесечно 

1.2. Тематични проверки. 

1.2.1. Проверка на провеждане и ритмичността на взетите теми в часа на класа. 

Срок: м. ХІІ 2022 г.  и м. ІV 2023 г. 

1.3. Текущи проверки. 

1.3.1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия. 

  Срок: м.ХІ, ХІІ. 2022 г.,  

м. ІІІ, ІV, V 2023 г. 

1.3.2. Проверка върху ритмичността на изпитванията. 

Срок: ежемесечно. 

1.3.3. Контрол върху работата с изоставащите ученици и проведената допълнителна работа от 

учителите. 

Срок: два пъти в учебен срок 

1.3.4. Контрол за редовното вписване на отсъстващите ученици в електронния дневник на всеки 

клас и тяхното обработване от класния ръководител. 

Срок: ежемесечно 

1.3.5. Посещение на учебните часове по задължителната подготовка. 

                                                        Срок: по 1 път на срок на всеки учител  

1.3.6. Посещение на учебните часове по разширена професионална подготовка. 

Срок:по 1 път на срок на всеки учител 

1.3.7.  Контрол върху провеждането на различните видове изпити. 

 - ДЗИ, НВО, квалификационни                  Срок: м. V-VI, VIII-IХ. 2023 г., 

- приравнителни                                          Срок: постоянен 
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- поправителни    Срок: м. VI, VII, IX 2023 г. 

- за промяна на оценка   Срок: м. V 2023 г. 

  

1.3.8. Контрол върху работата на класните ръководители с родителите и провеждане на втори час 

на класа, провеждане на родителски срещи и др. 

Срок: постоянен 

1.3.9. Контрол на дейността на МО и ПК (протоколи и решения от сбирки)  

Срок: м.  XII 2022 г. ,IV 2023 г. 

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ. 

2.1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес 

  

2.1.1. Проверка на плановете на МО и водената от тях документация 

Срок: м.  X 2022 г. ,III 2023 г. 

 

2.1.2. Проверка на електронните дневници на паралелките 

           Срок: постоянен 

2.1.3. Проверка на ритмичност на изпитванията. 

Срок: ежемесечно    

2.1.4. Проверка на наложените наказания в съответствие с ЗПУО, отразяването им в ЗУД. 

Срок: постоянен 

2.2. Проверка по спазването на: 

 

2.2.1. ПВТР, длъжностни характеристики и изисквания за трудова дисциплина 

Срок: постоянен 

2.2.2. Правилникът за дейността на училището 

Срок: постоянен 

2.2.3. Правилникът за безопасност в условията на COVID-19 

Срок: постоянен 

2.2.4. График за дежурство 

Срок: постоянен 

2.2.5. Дневен режим 

Срок: постоянен 

2.2.6. График на учителите за приемни дни и часове за срещи с родители. 

Срок: постоянен 

2.2.7. Графика за провеждане на консултации с учениците. 

Срок: постоянен 

2.2.8. График на учебния процес 

Срок: постоянен 

2.2.9. Седмично разписание 

Срок: постоянен 

 

 

 

   РАДКА КЪНЧЕВА 

   ЗАМ.-ДИРЕКТОР УТД 

 

 

ДАНИЕЛА ШОШОВА 

ДИРЕКТОР 


