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I. Цели и задачи на контролната дейност: контрол и управление на факторите за качествено обучение и възпитание 
през 2020 / 2021 учебна година. 

1. Цели: 

1.1. Установяване на съответствие между целите на годишния план, приоритетите на националната и областната 
образователна политика и реалното състояние на училището. 

1.2. Осъществяване на превантивен контрол, който да създава предпоставки за достигане на ДОИ и при 
необходимост за внасяне на съответните корекции. 

1.3. Своевременно осъществения контрол да е насочен предимно към възможности за предоставяне на помощно - 
регулативни насоки, както и към бързо и навременно информиране на учителите в непрекъснато променящите се 
нормативни изисквания. 

1.4. Да се създадат условия за подобряване / поддържане на качеството на обучение в СУ,,Св. Климент Охридски‘‘, 
гр. Пещера и да се постигне максимално добро съответствие между държавните образователни изисквания / стандарти и 
постигнатите резултати на училищно ниво. 

2. Задачи: 

2.1. Да се установи степента на ефективност между планиране, организация и управление на труда на 
педагогическите специалисти и качеството на обучение, чрез отчитане  на съответствие между изискванията заложени в 
държавните образователни стандарти, норми, показатели и др. и реалните резултати. 

2.2. Да се констатира степента на коректност и прецизност при работа с електронния дневник  на преподавателите 
и класните ръководители, както и при работата им със задължителната училищна документация в изпълнение  на  
изискванията на Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищно и училищно 
образование. 

 

2.3. Да се установи и анализира съответствието между планирана и осъществена дейност по изпълнение на 
Наредба № 11/01.09.2016 г.за оценяване на резултатите от обучението на учениците относно осигуряване на системност и 
ритмичност при оценяването на всеки ученик и своевременното му отразяване в електронния дневник.  

2.4. Да се следи за изпълнението на трудовата дисциплина, съгласно КТ, Правилника за вътрешния трудов ред на 
училището, Правилника за дейността на училището, съответните графици и заповеди на директора. 

2.5. Да се осъществява постоянен контрол по изпълнение на Наредба №7 на МЗ за здравословното хранене на 
учениците при обедното хранене по график на учениците от ГЦОУД. 

2.6. Да се осъществява непрекъснат, стриктен контрол по прилагане на всички задължителни и препоръчителни 
мерки и правила, въведени в СУ,,Св. Климент Охридски‘‘, гр. Пещера за ограничаване на разпространението на COVID – 
19. 



II. Обект и предмет на контролната дейност: 

1. Обект на контролната дейност: 

1.1. На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училището: 

✓ учебно – възпитателна /педагогически контрол/; 
✓ административно - управленска; 
✓ социално-битова и стопанска; 

 

1.2. Обект на контролна дейност на директора са: 

 Дейността на учителите и другите специалисти с педагогически функции във връзка с организацията на 
образователно - възпитателния процес в училището, прилагането и спазването на ДОС и на други нормативни актове в 
системата на предучилищното и училищното образование, дейността на педагогическите кадри за поддържане и 
повишаване на професионалната квалификация за подобряване на професионалните им умения, както и за прилагане на 
усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене.  

 Дейността на ЗДУД, на административния и помощния персонал. 

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

 Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание. 

 Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни лица. 

 

2. Предмет на контролната дейност: 

 2.1. Образователно - възпитателната дейност в часовете  и по изпълнение на ДОС: 

✓ предварителна работа по планиране на урочната дейност; 

✓ урочна и методическа работа; 

✓ класно – педагогически контрол; 

✓ провеждане на часове за самоподготовка и консултации; 

✓ провеждане на консултации с родители и ученици от преподаватели и класни ръководители;  

✓ училищното хранене и социално – битовите условия в училището; 

✓ поддържане на хигиена и редовна дезинфекция на всички помещения в сградата; 

 



2.2. Организиране, провеждане и документиране на изпитите в училище: 

✓ НВО, ДЗИ, поправителни изпити и приравнителни изпити на ученици в дневна и самостоятелна форма на 
обучение; 

2.3. Правилно водене и съхранение на задължителната училищна и учебна документация, съгласно 
изискванията на Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищно и 
училищно образование: 

✓ главна класна книга; 
✓ книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст 
✓ протоколни книги - на заседанията на ПС, на заседанията на трудовия колектив, и др.; 
✓ учебници и учебни помагала, собственост на училището; 

2.4. Спазване на трудовата дисциплина, на Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния 
трудов ред, на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището по 
отношение на: 

✓ спазване на седмичното разписание; 
✓ спазване на графиците за работното време на учители в ГЦОУД, портиер, отговорници по осигуряване на 

нормални топлинни и санитарни условия за работа и отдих; 
✓ изпълнение на задълженията по длъжностни характеристики; 

2.5. Състоянието на материалната база – опазване, поддържане и обновяване на училищната сграда, 
физкултурен салон, дидактическите средства и материали; 

2.6. Финансовата политика на училището - счетоводна документация и правомерност на разходване на 
финансовите средства, своевременно изготвяне и представяне пред първостепенния разпоредител на отчетните 
документи. 

 

ІII. Методи на контрол: 

1. Методи на педагогическия контрол: 
✓ Наблюдение и анализ на педагогическата дейност. 
✓ Проверка на документация - тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците,  писмени или други 

разработки на учениците по време на обучението. 
✓ Социологически методи - анкетиране, беседа. 
✓ Оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на учениците. 
✓ Самооценка на педагогическите специалисти. 
 

 



2. Методи на административен контрол: 
 
✓ Проверки на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в училище. 
✓ Проверки по спазването на ПВТР. 
✓ Обсъждане на констатациите с проверените лица. 

 

IV. Календарен график  на контролната дейност: 

Месец Проверка / обект и предмет на контрола / 
Вид на 

проверката 
Методи / Форми на контрола 

С
Е

П
Т

Е
М

В
Р

И
 

1. Контрол по началното въвеждане на данните в 
електронния дневник. 
2. Контрол по водене и съхранение на документация: 
начално оформяне на лични картони на учениците, 
съгласно изискванията на Наредба № 8 /11.08.2016 г. 
за информацията и документите за системата на 
предучилищно и училищно образование.  
3. Пропускателен режим. 
4. Хигиена и дезинфекция на помещенията в 
сградата. 

Административен 
контрол 

Даване на указания и насоки на класните 
ръководители и учителите по предмети  за 
първоначално, текущо и заключително 
оформяне и попълване на електронния 
дневник и личните картони. 
 

О
К

Т
О

М
В

Р
И

 

1. Проверка готовността на училището за зимния 
период. 
2. Контрол на присъствието на учениците в учебните 
часове и спазване на процедура за извинение на 
отсъствията на учениците от класните ръководители.  
3. Дежурство на учителите по коридори. 
4. Контрол на условията за хранене на учениците. 
5.  Хигиена и дезинфекция на помещенията в 
сградата. 

Административен 
контрол 

Проверка на документация, наличие и 
изправност на гребла, лопати, готварска сол 
против заледявания. 



Месец Проверка / обект и предмет на контрола / 
Вид на 

проверката 
Методи / Форми на контрола 

Н
О

Е
М

В
Р

И
 

1. Проверка на  учители и ученици за провеждане на 
ефективни занятия. 
2. Проверка на воденето на техническата и 
технологичната документация. 
3. Ритмичност на изпитванията. 
4. Присъствие на учениците в час. 
5.  Хигиена и дезинфекция на помещенията в 
сградата. 

Педагогически 
контрол 

 
 
 

Административен 
контрол 

Посещение на учебни часове по 
ООП/ЗП/ИУЧ/ПП/ЗИП. Наблюдение и анализ 
на педагогическата дейност. Проверка на 
документация  -  тематично и урочно 
планиране, тетрадки на учениците, писмени 
работи. 
Проверка на стриктното водене на ел. 
дневник. Проверка на инструктажни книги. 
Проверка на финансово - счетоводни 
документи. 

Д
Е

К
Е

М
В

Р
И

 

1. Проверка на учители и ученици за провеждане на 
ефективни занятия. 
2. Проверка за спазване на график за  провеждане и 
оценяването на контролни и класни работи на 
учениците. 
3. Ефективност на организацията и провеждането на 
ОВП в ГЦОУД. 
4.Присъствие на учениците в час. 
5.Дежурство на учителите по коридори. 
6. Хигиена и дезинфекция на помещенията в 
сградата. 

Педагогически 
контрол 

 
Административен 

контрол 

Посещение на учебни часове. Наблюдение и 
анализ на педагогическата дейност. 
Проверка на документация - тематично и 
урочно планиране, тетрадки на учениците, 
писмени работи. 

Я
Н

У
А

Р
И

 

1. Контрол на провеждането на различните видове 
изпити: 
- поправителни; 
- приравнителни; 
2. Контрол на документация за приключване на първи 
учебен срок. 
3. Контрол на финансово - счетоводни документи. 
4. Хигиена и дезинфекция на помещенията в 
сградата. 

 
Административен 

контрол 

Обсъждане с учителите на възникнали 
проблеми. 
Проверка на писмени работи на учениците. 
Проверка на протоколи от изпитни сесии. 
Проверка на електронния дневник.. 
Проверка на финансово - счетоводни 
документи за годишното приключване. 



Месец Проверка / обект и предмет на контрола / 
Вид на 

проверката 
Методи / Форми на контрола 

Ф
Е

В
Р

У
А

Р
И

 
1. Проверка на воденето на Книга с протоколи от 
заседания на педагогическия съвет. 
2. Ефективност на организацията и провеждането на 
ОВП в ГЦОУД. 
3. Проверка на ел. дневник и заповедна книга. 
4. Пропускателен режим. 
5.Присъствие на учениците в час. 
6. Контрол на условия за хранене на учениците. 
7. Хигиена и дезинфекция на всички помещения в 
сградата. 

Административен 
контрол 

 
Педагогически 

контрол 

Проверка на Книга за решенията на ПС и 
класьор с протоколи от заседания на ПС. 
Проверка на дейността на ЗДУД и ЗАС. 
Наблюдение и анализ на педагогическата 
дейност.  

М
А

Р
Т

 

1. Проверка на учители и ученици за провеждане на 
ефективни занятия. 
2. Правилник за вътрешния трудов ред, длъжностни 
характеристики и изисквания за трудова дисциплина. 
3. График за провеждане на консултации на 
учителите с учениците, график за ДЧК, график 
ДЧФВС. 
4. Контрол на присъствието на учениците в час.  

Педагогически 
контрол 

 
 

Административен 
контрол 

Посещение на учебни часове. Наблюдение и 
анализ на педагогическата дейност.  
Проверка на документацията - тематично и 
урочно планиране, тетрадки на учениците, 
писмени работи. 
Проверка на спазване на графиците. 

А
П

Р
И

Л
 

1. Проверка на учители и ученици за провеждане на 
ефективни занятия. 
2.  Изпълнение на препоръки и изисквания на 
специализирани органи: РЗИ; ПО; РДВР и др. 
3. Проверка на отчитане и унищожаване на документи 
с фабрична номерация. 
4. Хигиена и дезинфекция на всички помещения в 
сградата. 

Педагогически 
контрол 

 
 

Административен 
контрол 

Посещение на учебни часове. Наблюдение и 
анализ на педагогическата дейност.  
Проверка на документация - тематично и 
урочно планиране, тетрадки на учениците, 
писмени работи. 
Проверка на получени, ползвани и 
унищожени документи с фабрична 
номерация. 



Месец Проверка / обект и предмет на контрола / 
Вид на 

проверката 
Методи / Форми на контрола 

М
А

Й
 

1. Контрол при провеждане на различните видове 
изпити: 
- ДЗИ, НВО в IV,VII и Х клас; 
- поправителни за учениците от дневна форма на 
обучение – ХII клас; 
2. Ритмичност на изпитванията. 
3.Присъствие на учениците в час. 
4.Дежурство на учителите по коридори. 
5. Хигиена и дезинфекция на всички помещения в 
сградата. 

Административен 
контрол. 

Проверка на писмени работи. 
Проверка на протоколи. 

Ю
Н

И
 

1. Контрол върху провеждането на различните видове 
изпити: 
- поправителни; 
- приравнителни; 
2. Контрол на документация за приключване на втори 
учебен срок и дейности по приключване на учебната 
година. 
3.Присъствия на учениците в час. 
4. Дежурство на учителите по коридори. 

Административен 
контрол 

Проверка на дежурства  и протоколи. 
Даване на насоки и указания. 

Ю
Л

И
 

1. Проверка на дейността на ЗДУД по приключване на 
учебната година. 
2. Проверка на дейностите по организиране на 
училищния, държавния  и допълнителния държавен 
план - прием.  
3. Проверка на документация по приключване на 
учебната година. 
4.  Хигиена и дезинфекция на всички помещения в 
сградата. 

Административен 
контрол 

Проверка на годишно приключване  на ел. 
дневник и лични картони. 
Даване насоки и указания на комисиите по 
план - приема. 



 

 
 

Изготвил: ………………………… 

Павлинка Шопова – Начкова 

Директор на СУ ,,Св.Климент Охридски‘‘, гр. Пещера 

Месец Проверка / обект и предмет на контрола / 
Вид на 

проверката 
Методи / Форми на контрола 

А
В

Г
У

С
Т

 
1. Проверка на дейности по ремонт и обновяване на 
МТБ. 
2. Проверка  на изпълнение на График за отпуски на 
педагогическия и непедагогическия персонал. 
3. Проверка на дейности по провеждане на ДЗИ сесия 
август / септември. 
4.  Хигиена и дезинфекция на всички помещения в 
сградата. 

Административен 
контрол 

Даване насоки и указания на дежурни 
учители. 
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