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Основно училище  “ Алеко Константинов “ – Пловдив 

 

        

Утвърждавам: 

          

Красимир Ангелов 

        Директор    

 

 

П   Л   А   Н 

 

за контролната дейност 

на Лилия Топчийска –заместник-директор УД 

учебна 2017/2018 г. 

 
1. Цел на контролната дейност 

          Осигуряване спазването на изискванията на нормативните документи в 

системата на основното образование и създаване на условия за оптимално 

функциониране на дейностите в училище. 

 

2. Задачи: 

 Осъществяване на ефективен превантивен контрол за ограничаване 

допускането на пропуски  и нарушения 

 Използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за 

осигуряване на качество на изпълнението на задълженията на 

учителите 

 Координация и контрол при изпълнение на задълженията на 

педагогическите специалисти по организацията, провеждането и 

постигането на резултатите в образователно-възпитателния процес. 

 Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването 

им за планиране на подходи за усъвършенстване на цялостната 

дейност в училище. 

 

3. Обект на контролната дейност: 

 Учебната, педагогическа и организационна дейност на учителите от 

началния етап, прогимназиалния етап и в групите ЦДО 

 Резултатите от учебната дейност на учениците  

 Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред от педагогическите 

специалисти 

 Правилното водене и съхраняване на учебна и училищна 

документация 
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4. Методи на контролната дейност: 

 Наблюдение и анализ на педагогическата дейност 

 Проучване и анализ на документацията, свързана с осъществяване на 

различни дейности в училище 

 Провеждане на контролни работи и тестове за проверка, регистриране 

и оценяване на резултатите от дейността на учители и ученици 

 

5. Форми на контрол: 

           А. Педагогически проверки 

 1. Превантивни проверки: 

 1.1 Провеждане на разговори с учителите по проблеми на обучението 

и възпитанието на учениците 

    Срок: постоянен 

 

 1.2. Провеждане на разговори с учители с опит до 5 години по 

специалността 

    Срок: м.октомври 2017 година 

 

                 1.3. Проверка на входно ниво на отделни учебни предмети във ІІ – 

VІІ клас 

                                                         Срок: м.октомври 2017 година 

 

   1.4. Посещение в часове на първокласници и петокласници 

                                                    Срок: м.ноември и м.декември 2017 година 

 

1.5. Провеждане на разговори с председатели на МО за проблеми, 

свързани с преподаването, формите за оценяване и др. 

   Срок: м. ноември 2017 и март 2018 година 

 

1.6. Проверка на изходното ниво по отделните учебни предмети във ІІ – VІІ 

клас         Срок: м.май и м. юни 2018 година 

 

       

 2. Текущи проверки: 

 

          2.1. Проверка на контролни и класни работи V – VІІ клас 

                                               Срок: м.декември 2017 г., м.януари и м.май 2018 г. 

 

        2.2. Проверка на планирането и организацията на учебния час на учителите 

от задължителната подготовка 

                                               Срок:по график 

 

2.3. Проверка на планирането и организацията на учебния час на учителите 

от разширената и задължително-избираемата подготовка 

Срок:по график 
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2.4. Проверка на планирането и организацията на учебния час на учителите 

от свободноизбираемата подготовка 

Срок:по график 

 

       2.5. Проверка на планирането и организацията на учебния час на учителите 

в час на класа 

                                               Срок:по график 

 

         2.6. Проверка на дейностите в ЦДО  

    Срок: по график 

 

2.7. Проверка ритмичността на оценка на знанията и уменията на учениците  

                                               Срок: м.ноември 2017 г., януари, м.март и м.май 2018 

 

      2.8. Проверка на провеждането на допълнителна работа с учениците  

                            Срок: м.декември 2017 г., м.март 2018 г. и м.май 2018 г 

 

 2.9. Проверка на съответствието между вписания материал в дневниците и 

годишните планове на учителите 

    Срок: м.декември 2017 г. и м.април 2018 г. 

 

 2.10. Проверка на работата на учителите по изпълнение на мерките, 

предприети за проследяване на индивидуалното развитие на учениците по 

отделните учебни предмети 

    Срок: м.декември 2017 и м.април 2018 г. 

 

 2.11. Проверка на резултатите от обучението след завършване на І учебен 

срок и в края на учебната година 

    Срок: м.февруари 2018 и м.юни 2018 г. 

 

 2.12. Проверка на резултатите от пробните тестове в ІV и VІІ клас за НВО 

    Срок: м.април 2018 г. 

 

 2.13. Проверка на резултатите от НВО в ІV и VІІ клас 

 Срок: м.юни 2018 г. 

 

 2.14. Проверка на работата на методичните обединения за проведена 

вътрешно-училищна квалификация 

Срок: м.ноември 2017 г.; февруари и юни 2018 г. 

 

 3. Тематични проверки 

 

Проверка и оценка знанията на учениците 

    Срок: м.ноември 2017 г. – м.февруари 2018 г. 
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 Б. Административни проверки 

 1. Контрол върху обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение  

     Срок: м.септември 2017 и м.февруари 2018 г. 

 

 2. Проверка на книгата за подлежащи и съответствието й с документите, 

отразяващи движението на учениците и дневниците на паралелките от І – VІІ клас 

Срок: м.октомври и декември 2017, февруари и 

юни 2018 година 

 

 3. Проверка на нанесените, сумирани и пренесени отсъствия на учениците 

от І – VІІ клас в дневниците и съответствието им с ученическите книжки и 

документите за отсъствията по уважителни причини 

     Срок: м. Декември 2017 и април 2018 година 

 

 4. Проверка на спазването и изпълнението на учебните планове и програми 

Срок: при посещение в часовете  

 

 5. Проверка на документацията, в която се регистрират текущите резултати 

на учениците – вписаните в дневниците на паралелките оценки и съответствието 

им с нанесените оценки в ученическите книжки 

Срок: м.октомври, м.декември 2017 година  

                                                                       м.февруари, м.април.и м.май 2018 година 

 

 6. Проверка на вписаните теми на урока в дневниците 

     Срок: един път в месеца 

 

 7. Проверка на наложените наказания на учениците и отразяването им в 

задължителната документация 

     Срок: три дни след влизане в сила на           

наказанието 

 

 8. Проверка на спазването на седмичното разписание  

     Срок: ежедневно 

 

 9. Проверка на спазване графика за дежурства и изпълнението на 

задълженията на дежурните учителите  

     Срок: един път в месеца 

 

 10. Проверка на документацията, свързана с провеждане на поправителни 

изпити и документацията от външно оценяване на учениците от ІV и VІІ клас 

     Срок: м юни 2018 година 

 

 11. Проверка на организацията и документацията, свързана с изпълнението 

на НП „Без свободен час” 

     Срок: м.декември 2017 година  
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 12. Проверка на изпълнение на графика за класни и контролни работи 

     Срок: м.декември 2017 и м.април 2018 г. 

 

 13. Проверка на посещаемостта на учениците в учебните часове и 

отразяване на отсъствията в дневника 

     Срок: един път в месеца (трета седмица)  

 

 14. Проверка на спазването на задълженията на класните ръководители за 

контрол върху посещаемостта на учениците в учебни часове 

Срок: един път в месеца (четвърта седмица) 

 

          В.Проверка на правилно водене и съхраняване на училищната и учебна 

документация: 

 

             1. Проверка на актуализацията на списъците за ЗИП, СИП и групи ЦДО 

     Срок: м.септември 2017 г. 

 

             2. Книга за подлежащите на задължително обучение деца  

срок: м.октомври.2017 г. и м.юни 2018 

  

             3. Регистрационна книга за издадени удостоверения за завършен  клас  

                                            срок: м.юни 2018 година 

 

            4. Дневници І – VІІ клас 

                                                        срок: м.октомври., м.декември 2017 година   

                                                                      м.февруари., м.април.и м.май 2018 година 

 

            5. Ученически книжки ІІІ – VІІ клас 

                                                       срок: м.октомври и м.декември 2017 г.  

                                                              м.февруари, м.април и м.май 2018 г. 

        

6. Проверка на годишните тематични разпределения на учителите  

срок: м.септември 2017 г. и при посещения в           

часове 

 

             7. Проверка на плановете за час на класа  

срок: м.септември 2017 г. и при посещение в 

часове 

 

 8. Проверка на програми РП, ЗИП и СИП  

     срок: м.септември 2017 г 

 

 9. Проверка на удостоверенията за завършен І, ІV и VІІ клас 

срок: м.май и м.юни 2018 година 
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10. Проверка на регистрационна книга за издадените удостоверения  

                                         срок: м.юни 2018 година 

 

 11. Проверка на главна класна книга за учениците  

                                         срок: м.юни 2018 година 

 

6. Отчитане на резултатите от контрола 

 Констативни протоколи от извършените проверки 

 Анализи на резултати от проверки 

 Доклади до Директора 


