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Средно училище „Иван Вазов”-Бургас 
 

ПЛАН 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 НА ДИРЕКТОРА НА СУ «ИВАН ВАЗОВ» 

  

 

през учебната 2021 / 2022 година 

 

 

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

Основна цел на контрола на директора: 

 

Осигуряване на максимално добри условия в училището за осъществяване на учебно- 

възпитателния процес. Постигане на максимално добри резултати и постигане на ДОС като се 

гарантира високо качество на обучение. Спазване на изискванията на нормативната уредба и 

стриктното изпълнение на учебните планове и програми. 

 

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 само 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.  

 

II. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

1. Дейността на учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически 
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функции във връзка с организацията на образователно-възпитателния процес в 

училището, прилагането и спазването на ДОС /за системата за оценяване, за 

документите за системата на народната просвета/ и на други нормативни актове 

в системата на средното образование;  

2. 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. 

3.  Дейността на помощник-директорите, на административния и помощния 

персонал; 

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

5. Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание; 

6. Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни 

лица; 

7. Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти в РУО. 

8. Учебната дейност на учениците и техните резултати; 

9. Преподавателската дейност - педагогическа, методическа, организационна и 

квалификационна; 

10.  Работа на психолога на училището 

11.  Работа на Информационната служба; 

12. Работа на финансовата служба; 

13. Работа на стопанския екип; 

 

 III. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

 

1. Осигуряване на творческа свобода на преподавателите за реализиране на целите на 

учебно-възпитателната работа и постигане на ДОС. 

2.   Създаване на условия за висока мотивация на учениците и постигане на високи 

резултати. 

3.   Създаване на условия за прилагане на учебните планове и програми: 

-    високи изисквания към преподавателската работа; 

                        -  създаване и обогатяване на МТБ за учебни цели както и цялостната      
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училищна среда; 

-    поставяне на ясни правила и изисквания към учениците по отношение на 

дисциплината, учебния процес и всички останали форми на обучение. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Прилагане на нормативните документи по отношение на организацията и съдържанието 

на обучението; 

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

трудовата дисциплина; 

3.   Спазване на седмичното разписание; 

4.   Изпълнение на решенията на Педагогическия съвет; 

5.  Дейността на пом.-директорите и административния и помощен персонал; 

6.   Опазване и обогатяване на материалната база на училището; 

7.   Изпълнение на наложените наказания; 

8.   Изпълнение на бюджета; 

9.   Готовността за действие в екстремни ситуации. 

 

 

V. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

 

1. Методи на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ контрол:  

-Наблюдение и анализ на педагогическата дейност  

-Проверка на документация – годишно разпределение, тематично и урочно 

планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по 

време на обучението.  

-самооценка /ефективен е при ясни стандарти и точни критерии/ 

-социологически методи – анкетиране, беседа, интервю и др.  

-оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на 

учениците /началото е поставено с външното оценяване; за гарантиране на 

обективност и съизмеримост е необходима общовалидна система от критерии 
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и показатели/  

2. Методи на АДМИНИСТРАТИВЕН контрол 

-проучване на документация 

-обсъждане с проверените лица 

-даване на предписания 

 

 

ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

 

I. Педагогически контрол 

 

1. Превантивни проверки 

1.1 .Проверка на резултатите от входящото ниво на учениците 

Срок: м. септември 

1.2. Проверка на резултатите от изходящото  ниво 

Срок: м. юни, юли 

1.3. Работни срещи с новопостъпилите учители относно адаптацията им в училище 

             Срок : м. септември 

1.4 Проверка на резултатите от тестовете за училищна готовност на учениците в първи клас 

и тренинга за адаптация на новопостъпилите осмокласници. 

Срок : м. октомври 

2. Тематични проверки 

2.1 Проверка на провеждането на ритмичността на часовете по безопасност на движението                                                                         

Срок: един път за срок в различни класове в часа на класа. 

2.2. Проверка на графика на часовете на Психолога на училището 

               Срок м. IX, XI,VII 

2.3. Проверка на провеждането на часовете на класа I- XI клас 

               Срок м. Х, XI, I, II 

2.4. Проверка на графика на часовете на ресурсните учители 

                                                                                                                   Срок м. IX, VIII, XI 

3. Текущи проверки 

3.1 Проверка на готовността на ученици и учители нормално провеждане на учебни занятия. 

Срок: Веднъж на всеки срок 

3.2. Проверка на ритмичността на изпитването 

         Срок:  Веднъж на срок  

3.3. Проверка на нивото на овладените знания по дисциплините: история, география, 

философия, физика и химия чрез провеждане на тестови изпитвания. 

     Срок: Веднъж месечно по различните дисциплини 

З .4. Проверка върху провеждането и оценяването на класните и контролни работи по 

български език, математика и чужд език. 

Срок: По предварително уточнен график 

3.5.  Проверка на учебните часове 
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о   на новоназначени учители  

о   по задължителна подготовка VII - XII кл. 

о   по професионална подготовка VIII - XI кл.  

о   В начален етап и ППГ 

 

             Срок: Веднъж месечно в избран клас 

3.6.  Контрол върху провеждането на различни видове изпити. 

 

о  Външно оценяване                                 Срок: м. VII 

о  Поправителни                                     Срок: м. VI 

о  Приравнителни                                    Срок: според конкретния график 

 

3.7. Контрол върху провеждането на изнесени форми свързани с обучението: изложби, 

семинари, състезания и др. 

Срок: според уточнен график 

3.8. Контрол на провеждането на олимпиади в различни кръгове. 

Срок :според графика 

3.9. Контрол върху дейността на училищните екипи за ключови компетентности и 

действащите на територията на училището комисии. 

Срок:  постоянен 

3.10. Контрол върху изпълнението на дейностите по проект „Равен достъп до образование в 

условията на кризи”, „Подкрепа за приобщаващото образование“, НП „Иновации в действие“, 

„Образование за утрешния ден“, заниманията по интереси. 

II. Административен контрол 

1. Проверка на училищната документация свързана с учебния процес. 

1.1 .Проверка на разпределението на учебното съдържание по предмети. Проверка на учебните 

програми по ФУЧ по Биология и здравно образование и по Химия и опазване на околната среда 

в иновативна паралелка-XI-ти „А“ клас. 

Срок м. октомври 

1.2. Проверка на плановете на класните ръководители и Психолога. 

Срок м. октомври 

1.3. Проверка на учебните програми по ИУЧ и ФУЧ. 

  Срок м. октомври  

1.4. Проверка на е-дневници на паралелките. 

Срок: на всеки два месеца 

1.5.Проверка на главната книга и книгата за подлежащите 

Срок: м. ноември  

1.6. .Проверка на личните картони на учениците. 

Срок: м.ноември 

1.7. Проверка на протоколите от проведените изпити и съответствие със заповедната книга на 

училището. 

                                                                                                    Срок: м.октомври, юни, юли 

1.8. Проверка на книгата на учениците обучаващи се в самостоятелна и индивидуална форма и 

съответствие с друга документация. 
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Срок м. януари, юли 

1.9. Проверка на регистрационната книга за издадени документи за завършена степен на 

образование  

Срок м. юли  

1.10. Проверка на летописната книга на училището 

Срок м. април 

1.11. Проверка на издадените удостоверения за завършен първи клас, начален етап и основно 

образование 

                                                                                                      Срок: съответно май, юни 

1.12. Проверка на издадените дипломи за завършено средно образование 

                                                                                                        Срок м. юни 

2.  Проверка на друга документация 

2.1 .Входящ - Изходящ дневник 

Срок  м. ноември, март  

2.2. Книга за инструктаж по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана 

Срок  м. ноември, май 

2.4. Инвентарна книга 

Срок м.ноември, май 

2.5. Проверка на воденето и съхраняването на документацията по трудовоправните отношения 

с персонала. 

о   Лични дела 

о   Личните дела и съответствието им със заповедната книга, ведомост и др. 

Срок  м. ноември, май 

2.6. Книга за регистриране на даренията 

Срок м. ноември, май 

2.7. Разпределение на средствата фонд СБКО 

Срок м. декември, юли 

2.8. Проверка на ведомостта за заплати съвместно с гл.счетоводител 

Срок м. декември, юли 

2.9.  Проверка на изготвените длъжностни характеристики на персонала на СУ 

”Иван Вазов”-Бургас 

Срок: м. ноември 

3.  Проверка на стопанската дейност 

 

3.1. Проверка на дейността на обслужващия персонал 

Срок: постоянен 

3.2. Спазването на изискванията за безопасност на условията за учене и труд в сградния фонд на 

училището по отношение на: 

- противопожарните условия; 

- аварийно-техническите условия; 

- нормални условия през зимата; 

3.3. Дейността на медицинското лице и обслужването в училището 

Срок: м февруари; 

3.4. Предлаганата храна в стола и обслужването на хранещите се ученици 
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Срок: м. октомври, март 

3.5. Изискванията и препоръките на РЗИ, ПАБ , РДВР и др. 

Срок: м. декември, април; 

 

4.  Проверка по спазване на: 

4.1. Правилника за ВТР в училището, длъжностните характеристики и изискванията за трудовата 

дисциплина; 

4.2.  Училищния правилник; 

Срок: м. януари, март; 

4.3.  Графиците за: 

-    дежурства; 

-    времетраенето на учебните часове; 

-    часовете за извънкласни форми - вокални групи, секции и др. часовете по СИП - 

финансирани от други органи; седмичното разписание; 

           Срок: постоянен 

5.  Проверка на изпълнението на препоръките дадени от контролните органи /ако има такива / 

направени по време на учебната година. 

 
 

 

 

ВИКТОР ГРИГОРОВ, 

ДИРЕКТОР : 

 

/ СУ „Иван Вазов”-Бургас/  

 

 

 
 

 

 

 

 


