
ул. „България“ №3, тел. 058 655 645, e-mail: raykotsonchev@gmail.com 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ     

         Директор:     

         д-р Маргарита Христова 

ПЛАН  
ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  

В  

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ  

ПО ТУРИЗЪМ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

„РАЙКО ЦОНЧЕВ" 

2021-2022 ГОДИНА 

I. Основна цел на контролната дейност 

Да се гарантира усъвършенстване на учебно-възпитателния процес в изпълнение на 

държавните образователни изисквания чрез мониторинг, анализ, коригиране и оценяване 

на учебно-възпитателната работа на учители, ученици с оглед на преките им 

отговорности. 

II. Основни принципи, заложени в контрола между проверяващ и проверявани 

• Принцип   на   динамиката   в   познавателната   структура   на   проверяван   

и проверяващ, гарантиращ взаимното им развитие; 

• Принцип на компетентността, изразен в познаване на нормативните документи, 

свързани с образованието; 

• Принцип на действие на системата от единни критерии за проверка и оценка - 

гаранция за екипно дидактическо взаимодействие. 

III. Основни задачи 

1. Осъществяване на държавните образователни изисквания и нормативните актове 

в образованието и гимназията. 

2. Спазване Правилника за дейността на гимназията. 

3. Спазване на седмичното разписание и трудовата дисциплина. 

4. Организация на учебно-възпитателната дейност по отделните учебни предмети. 

5. Изпълнение на препоръките към работата на учителите от експертите от РУО. 

6. Правилно водене на училищната документация. 



7. Педагогически контрол - контрол на организацията на учебно-възпитателната 

работа на учителите в учебните часове; контрол на организацията на всички 

изпити в гимназията. 

8. Административен контрол - спазване Правилника за дейността на гимназията: 

текущ контрол на трудовата дисциплина на педагогическия персонал, контрол на 

снабдяване на учебния процес с учебна и училищна документация, учебни 

помагала, пособия и инструментариум за контрол на знанията и уменията;  

контрол   на   правилното   водене   и   съхранение   на   задължителната   

учебна документация — м. октомври, декември, март, май и юни. 

IV.Oсновни подходи и организация на педагогическия контрол 

1.  Директорът   посещава   учебните   занятия,   наблюдава,   анализира,   

изработва критерии за оценка, свързани със заложените в указанията на МОН 

изисквания. 

    1.1. Документи, свързани с учебното съдържание по предмета, учебници и др. 

1.2. Посетен урок според вида подготовка: ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ и ЧК и извънкласни 

дейности. 

1.3. Състояние на учебната работа по предмета във връзка с работата на учителя по 

предварителната организация на учебната дейност. 

1.4 Наблюдения върху конкретната работа на учителя: 

1.4.1. комуникативни умения; 

1.4.2. степен на владеене на учебния материал; 

1.4.3. прецизност на преподаването на учебното съдържание, обвързано с 

равнището на уменията на учениците - ясни цели и задачи на 

учителя, на учениците за конкретното учебно занятие; 

1.4.4. прецизност в дозирането на учебния материал във времето на учебното 

занятие; 

1.4.5. количество   и   качество   на   мотивиращите   към   познание   

лични педагогически техники; 

1.4.6. гарантиращи подходи у учителя за познавателното придвижване на 

учениците в учебния час; 

1.4.7. контролни механизми, използвани от учителя в учебното   занятие; 

1.4.8. богатство на използваните учебни пособия и лично разработени 

материали. 

1.4.9. оценъчна технология, прилагана от учителя. 
 

1.5. Контрол на резултатите от съвместната работа на учениците в дидактическото 

взаимодействие, регистрирани в учебния час и в съответствие с резултатите,  

отразени в училищната документация. 

1.6. Директорът отразява резултатите от контролната дейност в констативни 

протоколи в Книга за контролна дейност. В края на учебната година представя 

Доклад-анализ за контролната дейност в РУО и запознава текущо 

педагогическата колегия с него на заседание на Педагогическия съвет. 

 



V. Контрол 

 

 Календарен план    Срок Отговорник  

5.1. Административен контрол 
Проверка на дневници и ученически книжки;  

Проверка на Протоколи и протоколни книги;  

Проверка на задължителната училищна 

документация по номенклатура;   

Проверка на групите по ФУЧ и извънкласни форми 

 

ХII, IV  

XII,V 

 

ХII,V 

XI,IV, V 

 

Директор 

Директор 

 

 

Директор 

Директор 

 

 
5.2. Педагогически контрол 

Проверка   на   входното    и    изходното   

равнище на резултатите от учебно-възпитателната 

работа;  

Текущи проверки с оглед посещение на учебен час 

на всеки учител през учебната година;  

Проверка на дейността на класните ръководители 

 

ХI, V, VI 

 

Текущ 

На всеки два 

месеца 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 5.3. Форми на контрол 

Проверка на постиженията на учениците чрез тестове, 

контролни работи, анкети, разговори;  

Посещение на учебни часове от ЗУЧ, ИУЧ; посещения 

на часовете по ФУЧ;  

Посещение на часовете на класа; 

Разговори с учители, класни ръководители и родители 

 

Постоянен 

 

По график 

 

 

Постоянен  

 

Директор 

 

Директор 

 

 

 

дир. 

 

 

5.4.  Отчитане на резултатите от контролната дейност на 

Педагогически съвет 

В края на всеки 

срок 

Директор 

     


