
        

НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ,
ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В УЧИЛИЩЕТО:

• учебно –възпитателна
• квалификационна
• административно-управленска;
• социално –битова и стопанска;
• финансова.

І.ЦЕЛ  НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Осигуряване на оптимални условия за изпълнението и реализирането 
на    реформите  в  образованието.  Утвърждаване  на  извънкласните 
дейности   като  неделима  част  от  ОВП.Търсене  на  алтернативни 
източници  на  финансиране  и  участие  в  проекти  на  ЕС  и  МОМН. 
Активно участие на УН при обогатяването на МТБ. 

Усвояване на умения по  осемте  ключови компетенции, подкрепа за 
осъществяването  на  Европейското  пространство  за  обучение  през 
целия  живот,  развиване  и  засилване  на  изобретателността  и 
новаторството на младите хора.

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 активността на учениците в 
учебно-възпитателната работа.Успешно провеждане на външното 
оценяване.
3.Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
                 
ІІІ.ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
1.Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати
2.Учебно-преподавателската/педагогическа, методическа, 
организационна/и квалификационната дейност на учителите.



3.Дейността на възпитателите и педагогическия съветник.
4.Работата на непедагогическия 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 дейности на учениците, учителите, 
възпитателите, помощник-директорите и помощния и обслужващия 
персонал. 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

     ОТНОСНО:
1.Прилагането и изпълнението на държавните образователни
   изисквания, на нормативните и поднормативните актове в 
  средното образование.
2.Спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния ред в 
училището и трудовата дисциплина.
3.Спазване на седмичното разписание.
4.Учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети 
съвместно с експерти  от РИО и МОМН.
5.Изпълнението на решенията  на педагогическия съвет и училищното 
настоятелство.
6.Дейността на помощник-директора,административния и помощен 
персонал.

     7.Административната и стопанската дейност. 
8.Обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение.
9.Опазване и обогатяване на материално-техническа база.
10.Изпълнение на наложени наказания.
11.Изпълнение на бюджета.
12.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.Проверка на резултатите от входното ниво на учениците в ХІІ по 
всички  учебни предмети. Оформяне на протокол с резултатите

                                                            Срок:1.11.2011 г. 
отг. ПДУД



1.1.2. Проверка на резултатите от проведените тестове от учителите за 
нивото на училищната готовност с първокласниците. Оформяне на 
протокол с резултатите

                                                                    Срок:30.09.2011г.
       отг.Директор

1.1.3. Установяване на обхвата на учениците и посещаемостта на 
учебни занятия.  Оформяне на протокол с резултатите

                                                             Срок:28.10.2011г.
 отг. Дириктор

1.2.ТЕМАТИЧНИ  ПРОВЕРКИ.

1.2.1.Проверка готовността на учениците от VІІ клас за изпитите-тест 
по БЕЛ и математика 

                                                            Срок:30.04.2012г. 
отг.ПДУД

1.2.2. Проверка на провеждането на ЧК. 
Срок: от 30.11.2011 г.,  до 
31.03.20102г  отг.Директор
     

1.2.3. Проверка спазването на езиковите норми, съгласно наредба № 2 
на МОМН за    усвояването на книжовния български език.

Срок: от 1.02.2011г. - 
30.04.2012г. 

                                                                           отг. Директор, ПДУД

1.2.4.Проверка на извършената диагностика на ПИГ в общежитието
Срок:23.03.2012г., 30.04.2012г.
отг.Директор, Главен възпитател

1.3. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ

1.3.1. Проверка върху ритмичността на изпитванията.

Срок:1.12.2011 г. 30.04.2012 г.
отг.Директор, ПДУД



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

Срок:15.11.2011 г., 
15.05.2012г.
отг.Директор,ПДУД

 

1.3.3. Проверка нивото на овладените знания по ЗИП  история и 
цивилизация, БЗО  и ГИ в ХІ клас чрез провеждане на тестове съвместно с 
председателя на МО. 
                                                                         

Срок:15.06.2012г. 
отг.ПДУД              

1.3.4. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на 
учениците по български език, математика, ЧЕ-VІІ и ХІІ клас

                                                                          Срок 20.12.2011 г.
отг.Директор, ПДУД

1.35. Проверка на посещаемостта, организацията и провеждането на 
часовете по свободноизбираема подготовка 

        Срок:15.12.2011 г.,30.04.2012г
           отг.Директор, ПДУД

.

1.3.6. Посещение на учебни часове по задължителна подготовка /ЗП/ , 
ЗИП, ПП  
                                                                      Срок: до 30.04.2011 г.

отг.Директор, ПДУД-по график

                                                                 
1.3.7. Проверка на учебно-възпитателната работа на учителите и 
възпитателите и организацията и провеждането на учебните часове на 
полуинтернатната  група към училището и общежитието / ПИГ /.

Срок10.12.2011г., 15.05.2012 г.
  отг.Директор

1.3.8. Контрол върху провеждането на различните видове изпити:
поправителни, приравнителни и др.



                     срок:м.ІІ. 2012 г., м.VІ.2012г.
отг.ПДУД

 1.3.9.Контрол върху провеждането и резултатите от училищните 
олимпиади.
                                                                       Срок 30.04.2012 г.

Отг.ПДУД

1.3.10. Контрол на дейността на методическите обединения и постоянните 
комисии.  

                                                                                Срок:м.І и м.VІ.2012г.
          отг.Директор

2.АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

2.1.ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ,
      СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС.
2.1.1. Годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети.

                                                                                Срок:15.09.2011г.
Отг. Директор

2.1.2. Годишните разпределения и съответствието им с материалната книга 
за взетите учебни часове.

       Срок:м.ХІІ 2011 г., м.ІV.2012г.
       Отг. ПДУД

2.1.3.Проверка на плановете на класните ръководители и на 
педагогическия съветник

                                                                                  Срок:30.03.2012 г.
 Отг.Директор

2.1.4. Проверка на плановете на класните ръководители и съответствието 
им при попълване на материалната книга за взетия учебен материал.

Срок:м. 30.03.2012г.
Отг.Директор

2.1.5. Проверка на плановете на методическите обединения и водената от 
тях документация.



                                                                                      Срок.м.І и м.VІ 2012г.
     Отг. Директор

2.1.6.Проверка на дневниците на паралелките.

                        Срок:м.ХІІ 2011г.   м.ІІІ 2012 г.
                        Отг.Директор, ПДУД

2.1.8.Проверка на материалната книга в училище и общежитие за взетите 
часове.
                                                                                 Срок:постоянен

Отг.Директор, ПДУД
Главен възпитател 

2.1.9. Проверка на главната книга за учениците до VІІІ клас и личните 
картони за учениците от  ІХ-ХІІ клас

                                                                      Срок:м.10. 2011г, м.VІІ.2012г.
         Отг.Директор, ПДУД

2.1.10.Проверка на личните картони на пансионерите
Срок:10.10.2011г., 23.04.2012г.
Отг.Директор, Главен възпитател

2.1.10. Проверка книгата за подлежащи на задължително обучение 
                                                                            Срок:м.ХІ 2011г, м.ІІІ.20121г.

         Отг.ПДАСД
2.1.11.Проверка на ученическите книжки.

Срок:м.ХІ 2011 г., м.ІІІ 2012 г.
Отг.Директор, ПДУД

2.1.12.Проверка на книгата за подлежащи и съответствието и с 
документите, свързани с преместването на учениците и дневниците на 
паралелките.

      Срок:м.ХІ 2011 г., м.ІV 2012г.
      Отг.ПДАСД

2.1.13.Проверка на книгата за резултатите от изпитите на учениците на 
самостоятелна и индивидуална форма на обучение и съответствието и с 
другата училищна документация.   



                                      Срок:м.ХІ.2011 г.,м.ІV.2012г.
Отг.Директор

2.1.14.Проверка на воденето на летописната книга

                                                                         Срок:м.ІV.2012 г.
Отг.Директор

2.1.15.Проверка воденето на книгата за ПС

Срок:ІV.2012г.
Отг.Директор

2.1. ПРОВЕРКА НА ДРУГАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

2.2.1. Проверка на воденето на техническата и технологична документация 
и документите за материалните и стоковите дейности:
      *входящ –изходящ дневник  

         Срок:м.ІІ.2012 г.
Отг.ПДАСД

      
     *Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на 
труда,противопожарна охрана.
                                                                               Срок:м.ХІ.2011 г.

                   Отг.ПДАСД

    *Книга за инструктаж на работното място по безопасност,хигиена на 
труда, противопожарна охрана.
                                                                          Срок: м.ХІ.2011 г.

         Отг.ПДАСД

    *Книга за периодичен инструктаж на работното място по 
безопасност,хигиена на труда,противопожарна охрана.

                                                                              Срок м.ХІ.2011 г.
       Отг.ПДАСД

    *Книга за извънреден инструктаж на работното място по безопасност, 
хигиена на труда, противопожарна охрана.

                                                                                Срок: м.ХІ.2011 г.
         Отг.ПДАСД

  
  *Инвентарна книга                                            Срок:м.ІІ.2012 г.



         Отг.ПДАСД

  2.2.2. Проверка на воденето и съхраняването на документацията по 
трудовоправните отношения с персонала:
*състоянието на личните дела
                                                                              Срок:м.VІІ. 2012 г.

Отг.ПДАСД

2.3.ПРОВЕРКА ПО СОЦИАЛНО –БИТОВАТА И     
               СТОПАНСКАТА  ДЕЙНОСТ. 
2.3.1.Спазването на изискванията за техническата безопасност,охрана на 
труда и противопожарната охрана от учениците и училищния   персонал.
                                                                                 Срок: м.ХІ.2011 г.

          Отг.ПДАСД
2.3.2.Състоянието на  хигиената  на училищната сграда и дворните площи. 
                                                                                Срок:постоянен

         Отг.ПДАСД

2.3.3.Дейността на помощник-директорите и административния персонал.
                                                                              Срок:постоянен

       Отг.Директор

2.3.4.Дейността на медицинското лице и медицинското обслужване в 
училището. 
                                                                            Срок:постоянен

     Отг.Директор

2.4.ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА:

2.4.1.Правилника за вътрешния трудов ред в училището, длъжностните 
характеристики и изискванията за трудовата дисциплина.
                                                                              Срок: м.ХІ.2011 г., м.ІІ.2012 г
                                                                               Отг.Директор, ПДАСД

2.4.2.Училищния правилник.                             Срок:постоянен
        Отг.Директор

2.4.3.Графика за дежурството.
                                                                              Срок:всеки  месец

       Отг.ПДАСД

2.4.4.Графика за провеждане на консултации 
с учениците.
                                                                              Срок:всеки месец
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