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Планът е изготвен на основание на разпоредбите на чл. 258 от ЗПУО, в 

съответствие с изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директора и другите педагогически 

специалисти. 

На контрол подлежат следните дейности: 

• Учебно-възпитателна; 

• Квалификационна; 

• Административно-управленска; 

• Социално-битова и стопанска; 

• Финансова. 

 

І. Цел на контролната дейност 

Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната 

политика в областта на образованието. Постигане и изпълнение на 

държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове и 

програми, съгласно съществуващите нормативни документи. Спазване и 

изпълнение на Кодекса на труда, Правилника за вътрешния трудов ред. 

Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 

спазване изискванията по пожарна безопасност и готовността при възникване 

на бедствия, аварии и катастрофи. 

 

II. 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.Създаване на добри условия за провеждане на учебно-възпитателния 

процес. 

 

ІІІ. Обект и предмет на контролната дейност 

 На контрол от страна на директора подлежат дейностите, 

осъществявани в училището, съгласно Инструкция № 1/1995 г. за провеждане 

на контролната дейност в системата на народната просвета. 

 На педагогически и административен контрол подлежат процесите и 

дейностите, свързани с обучението, възпитанието и социализацията в 

институцията.  

 

 



Касиер – счетоводител: 

• Правилното водене на личните дела на педагогическите специалисти и 

непедагогически персонал в училището. 

• Правилното водене и съхранение на входящ и изходящ дневник. 

• Правилно оформяне на документацията, свързана с ползването на отпуски  

платени, неплатени, служебни на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал. 

• Правилното водене и съхранение на документацията по трудовоправните 

отношения с персонала. 

• Правилното водене и вписванията в трудовите книжки на персонала. 

• Поддържането на нормативноустановената документация в образователната 

институция и спазване на правилници и правила за дейността ù. 

• Спазването на сроковете за подаване на Уведомления по чл. 62, ал. 5 от 

Кодекса на труда. 

• Правилното разходване и отчитането на постьпления от: изтеглени от 

банковата сметка суми, дарения, спонсорства и други. 

• Изпълнението на дейности, свързани с текущи и основни ремонти. 

• Отчитането на ел. енергия, топлоенергия, вода. 

• Снабдяването на училището с училищна и учебна документация. 

• Правилното регистриране на болничните листове. 

• Спазването сроковете за подаване на болничните листове към НОИ. 

• Съхраняването и опазването на материалните активи. 

• Снабдяването с необходимите материали и консумативи. 

• Отчитане на командировъчните разходи на персонала. 

Хигиенисти: 

• Спазване и изпълнение на Правилника за вътрешния трудов ред. 

• Поддържането на хигиената в училищната сграда и прилежащите към нея 

площи. 

• Спазването на предписанията на Регионалната здравна инспекция. 

• Поддържането и опазването на училищното имущество. 

• Спазването на изискванията за безопасност на труда и правилата и нормите 

за пожарна безопасност.  

- Спазването на изискванията за пропусквателния режим в училището. 

 

Работник поддръжка: 

• Изпълнение на дейности, свързани с извършване на текущи и основни 

ремонти. Поддържане, разширяване и опазване на материалната база; 

• Спазването на трудовата дисциплина. 

• Изпълнението на трудовите задължения по длъжностна характеристика. 

• Спазването на изискванията за безопасност на труда и правилата и нормите 



за пожарна безопасност. 

- Спазването на изискванията за пропусквателния режим в училището. 

Огняр: 

• Спазването на изискванията за безопасност на труда и правилата и нормите 

за пожарна безопасност. 

- Спазване на изискванията за поддържане в изправност на отоплителната 

система;  

 

Работата на педагогическите специалисти в училище (само при 

изпълнение на определени дейности): 

1. Правилното попълване и предоставяне в срок на декларациите за 

взетите през месеца лекторски часове. 

2. Спазване на изискванията за безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд; спазване на изискванията на Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението"; готовността за 

действие при Бедствия, аварии и катастрофи. 

3. Прилагане и спазване на държавните образователни стандарти и на 

другите нормативни актове, действащи в системата на предучилищното 

и училищното образование; 

4. Дейности, свързани с планиране и организация на образователния 

процес от педагогически специалисти, включително и чрез посещения 

на учебни часове; 

5. Изпълнението на задълженията и отговорностите на педагогическия, 

помощния и административен персонал; 

6. Дейности по изпълнение на проекти и национални програми; 

7. Изпълнение на препоръки, дадени от компетентни контролни органи. 

8. Спазването на изискванията за безопасност на труд, противопожарната 

наредба. 

 

ІV. Методи и форми на контролната дейност 

1. Проучване и анализ на документация, свързана с дейностите в училище 

– годишно тематично разпределение, урочно планиране. 

2. Наблюдение на училищните процеси и дейности. 

3. Посещения в учебни часове. 

4. Провеждане на контролни работи, тестове за проверка, замерване на 

показатели. 

5. Административен контрол – проучване и анализ на документация. 

6. Обсъждане. 

 

 



V. Организация на контролната дейност, относно: 

1. Спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния трудов 

ред и трудовата дисциплина. 

2. Спазване на седмичното разписание. 

3. Изпълнение на решенията на педагогическия съвет/ общесъвения 

съвет. 

4. 4.Административна и стопанска дейност. 

5. Готовност за действие в екстремни ситуации. 

VI. Форми на контрол и график на контролната дейност 

1. Педагогически контрол 

a. Тематични проверки 

b. Текущи проверки 

• Готовност на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия. 

Срок: м. септември 

• Проверка ритмичност на изпитвания. 

Срок: края на I и II учебен срок 

• Контрол върху работата с изявени/ изоставащи ученици. 

Срок: постоянен/Края на I и II учебен срок 

• Посещение на учебни часове на новоназначени учители. 

Срок: м. декември 

• Проверка на организацията на учебно-възпитателната работа на 

учителите чрез посещения на учебни часове по ЗП/ ИУЧ. 

Срок: постоянен 

• Национално външно оценяване IV клас. 

Срок: м. май/юни 

• Национално външно оценяване VII клас. 

Срок: м. юни 

• Контрол на дейността на методическите обединения и постоянни 

комисии. 

Срок: постоянен 

2. Административен контрол 

• Проверка на плановете на методическите обединения, документацията 

на постоянните комисии. 

Срок: постоянен 

• Проверка на книгата с протоколите от заседанията на педагогическия 

съвет. 

Срок: постоянен 

• Проверка на главната книга. 

Срок: м. октомври 



• Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение 

ученици.             

Срок: м. октомври 

• Проверка на книгата за подлежащи и съответствието ù с документите, 

свързани с преместването на учениците и дневниците на паралелките. 

Срок: м. ноември 

• Проверка на главната книга и съответствието ù с дневниците на 

паралелките и протоколите от проведени поправителни изпити. 

Срок: м. юли 

• Проверка на издадените свидетелства за завършено основно 

образование и съответствието им с останалата задължителна 

документация. 

Срок: м. Юли 

 

3. Проверка на друга документация 

• Водене и съхраняване на документация по трудовоправни отношения с 

персонала. 

• Лично дело и съответствие със заповедната книга, ведомости за 

заплати и други. 

Срок: постоянен 

• Документация, свързана с финансовата дейност. 

• Книга за регистриране на даренията. 

Срок: постоянен 

• Разпределения на средствата от СБКО. 

Срок: постоянен 

• Ведомост заплати. 

Срок: постоянен 

• Поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати и 

съответствие с други документи. 

Срок: постоянен 

 

4. Проверка на социално-битова и стопанска дейност 

• Обслужващ и помощен персонал. 

Срок: постоянен 

• Текущи и основни ремонти. 

Срок: м. октомври 

• Разширяване и опазване на МТБ и поддържане състоянието на 

училищната сграда. 

Срок: постоянен 



• Спазване изискванията за техническа безопасност, охрана на труда и 

противопожарна охрана. 

Срок: постоянен 

• Спазване и изпълнение на плана за осигуряване на нормален учебен 

процес през зимата. 

Срок: м. октомври/ноември 

 

5. Проверки по спазването на: 

• Правилника за вътрешния трудов ред, длъжностните характеристики и 

изискванията за тудовата дисциплина. 

Срок: постоянен 

• Училищния правилник. 

Срок: постоянен 

• График за дежурство. 

Срок: постоянен 

• График за времетраенето на учебните часове. 

Срок: постоянен 

• График за провеждане на извънкласни дейности, дейности по проекти, 

консултации с ученици. 

Срок: постоянен 

• Седмично разписание. 

Срок: постоянен 

 

ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ЗА 

УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА 

 

месец Предмет на проверката 

септември Готовност на училищната сграда за откриване на новата учебна 

година. 

График за провеждане на часовете по безопасност на движението. 

Годишна програма за работа на учителите в ЦДО. 

Административна проверка – лични дела на персонала. 

 

октомври 

Проверка на документацията за часа по спортни дейности. 

Проверка на книгата за подлежащи ученици. 

Проверка на книгите за инструктажи. 

Проверка  на отоплителната инсталация за работа през зимния 

сезон. 

Посещение в учебни часове. 

Контрол по внасяне на преподавания материал в дневниците./ ел. 

дневник 



Проверка посещаемостта на учениците в час. 

Административна проверка – Спазване сроковете за подаване на 

Уведомления по чл.62, ал.5 от КТ, Правилно водене и съхранение 

на входяща и изходяща кореспонденция. 

ноември Проверка  посещаемостта в ЦДО. 

Проверка на изпълнението на графика за консултации. 

Спазване на изискванията за провеждане на „минутка” в края на 

последния учебен час. 

Посещения в учебни часове. 

Посещение в учебните часове в групи ЦДО. 

Административна проведрка – Разходване и отчитане на 

постъпления от изтеглени от банковата сметка суми. 

Поддържане и опазване на училищното имущество. 

декември Проверка на ритмичността на изпитванията. 

Проверка провеждането на часа на класния ръководител. 

Посещения в учебни часове. 

Административна проверка – отчитане на ел.енергия, вода, топлинн 

аенергия. 

Спазване и изпълняване на Правилника за вътрешния трудов ред. 

Спазване изискванията за пропусквателния режим в училището. 

януари Проверка посещаемостта в часовете по ИУЧ и СИП. 

Проверка провеждането на ЧК. 

Проверка на контролната дейност на ЗУД. 

Посещение в учебни часове. 

Проверка посещаемостта на учениците. 

Поддържане и хигиена на училишната среда и прилежащите към 

нея площи. 

Изпълнение на трудовите задължения по длъжностна 

характеристика. 

февруари Проверка на учебната документация след І-ия учебен срок. 

Проверка посещаемостта в прогимназиален етап. 

Проверка на храненето на учениците. 

Проверка на контролната дейност на ЗУД – правилно попълване в 

срок на декларациите за взети през текущия месец лекторски 

часове. 

Посещения в учебни часове. 

Проверка на изпълнението на текущи ремонти. 

Спазване на трудовата дисциплина. 

март Проверка на дневниците. 

Проверка ритмичността на преподавания материал. 



Проверка на спортните дейности  по ФВС. 

Посещение в учебни часове. 

Проверка посещаемостта в ЦДО 

април Посещение в учебни часове. 

Административна проверка.  

май Проверка ритмичността на преподавания материал. 

Проверка на класните работи на учениците по БЕЛ и математика. 

Посещения в учебни часове. 

Проверка посещаемостта в часовете на учениците от 

прогимназиален етап. 

Проверка работата на ЗУД – отсъствия на учениците 

 

юни 

Проверка на документацията на поправителните изпити. 

Проверка на главната книга. 

Проверка на дневници. 

Административна проверка 

 

Отчитане на резултатите от извършените проверки: 

1. Резултатите се отразяват в констативен протокол. 

2. При констатирани пропуски и нередности се изготвя доклад до директора с 

оглед предприемане на последващи действия. 

3. Периодично се представят доклади пред Педагогическия съвет (11апр. в края 

на първия учебен срок, в края на учебната година) за резултатите от 

осъществения контрол, констатираните пропуски, набелязани мерки за 

оптимизиране на проверяваните дейности. 

4.  

Месец СЕПТЕМВРИ 

1.Тематична проверка – установяване степента на готовност на учениците, 

подлежащи на задължително обучение в І клас. 

2.Проверка на обхвата на подлежащите на задължително обучение ученици. 

3. Проверка на състоянието на училищната документация. 

4. Раздаване на учебниците – І – VІІ клас 

5. Проверка на отсъствията за месец септември. 

 

Месец ОКТОМВРИ 

1.Текущ контрол – проверка на дневници по класове. 

2.Тематична проверка – проверка на входящото ниво по всички предмети. 

3.Персонален контрол – работата на учителя по БЕЛ в прогимназиален етап. 

4.Персонален контрол – работата на учителя по английски език в начален и 

прогимназиален етап. 

5. Проверка на отсъствията за месец октомври. 



 

Месец НОЕМВРИ 

1. Текущ контрол – проверка дневниците по класове. 

2.Текущ контрол – проверка на учебните тетрадки по БЕЛ в начален етап. 

3.Персонален контрол – проверка на учителя по математика в 

прогимназиален етап. 

4.Персонален контрол – работата на учителите по БЕЛ в начален етап. 

5.Персонален контрол – работата на учителя по БДП в начален и в 

прогимназиален етап. 

6. Персонален контрол – работата на учителя в ЦОУД/ организиран отдих 

и спорт. 

7. Проверка на отсъствията за месец ноември. 

 

Месец ДЕКЕМВРИ 

1.Текущ контрол – проверка на дневниците по класове. 

2 Текущ контрол – проверка на учебните тетрадки по математика в 

начален етап. 

3. Персонален контрол – работата на учителя по човекът и обществото в 

начален и по история и цивилизации в прогимназиален етап. 

4. Проверка на отсъствията за месец декември. 

 

Месец ЯНУАРИ 

1.Текущ контрол – проверка на дневниците по класове. 

2.Тематична проверка – проверка на писмената и устната култура на 

учениците. 

3. Текуща проверка – усвояване на учебното съдържание по химия и 

опазване на околната среда в VІІ клас. 

4. Проверка на отсъствията за месец януари. 

 

Месец ФЕВРУАРИ 

1. Текущ контрол – проверка на дневниците по класове. 

2. Предварителен контрол – проверка на подготовката на учителите за часа 

по Човекът и природата  в ІV клас. 

3.Персонален контрол – работата на учителя по физкултура в 

прогимназиален етап. 

4.Персонален контрол – работата на учителя по биология и здравно 

образование в прогимназиален етап. 

5.Тематична проверка –работата на учителите в ЦОУД самоподготовка. 

6.Проверка на отсъствията за месец февруари. 

 



Месец МАРТ 

1.Текущ контрол – проверка на дневниците по класове. 

2.Тематична проверка – работата на класните ръководители в начален 

етап. 

3.Тематичен контрол – развитие на творческите възможности по 

изобразително изкуство. 

4.Тематична проверка – онагледяване на урока по география и икономика  

– VІ и/или VІІ клас. 

5.Персонален контрол – работата на учителя по музика в прогимназиален 

етап. 

6.Персонален контрол – работата по ИТ в прогимназиален етап V клас. 

7. Проверка на отсъствията за месец март. 

 

Месец АПРИЛ 

1.Текущ контрол – проверка на дневниците по класове. 

2.Тематично проверка – работата на класните ръководители в 

прогимназиален етап. 

3.Персонален контрол – работата на учителя по технологии и 

предприемачество. 

4.Персонален контрол – работата на учителя по БДП в начален и в 

прогимназиален етап.  

5. Тематична проверка – дейности по интереси в ЦОУД 

6. Проверка на отсъствията за месец април. 

 

Месец МАЙ 

1.Текущ контрол – проверка на дневниците по класове. 

2.Тематична проверка – проверка на годишния преговор в начален етап. 

3.Проверка на отсъствията за месец май. 

 

Месец ЮНИ 

1.Текущ контрол – проверка на дневниците по класове. 

2.Тематична проверка – проверка на годишния преговор в прогимназиален 

етап. 

3.Проверка на отсъствията за месец юни.  

 

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р : 

/Савка Янева/ 


