
НА ДИРЕКТОРА

на ДГ „Детелина” 
за учебната 2017-2018 година

Планът за контролна дейност в ДГ „Детелина” е разработен на 
основание: чл. 258, ал.1 от ЗПУО, Инструкция N0 1 за провеждане на 
контролната дейност в системата на народната Просвета, Длъжностна 
характеристика за длъжността „ Директор ДГ ”

I. ЦЕЛ:
Определяне степента на съответствие между изискванията и условията, 
заложени в нормативните документи и в документите на детската гради 
на (стратегия, годишен
план, ПВР, Правилник за дейността на детската градина и др.), реалното 
състояние на дейността през 2018 / 2019 година.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Определяне степента на съответствие на придобитите 

компетентности по образователни направления и заложеното в ДОС.
2. Оценяване и подобряване на педагогическата среда за активното 

усвояване на знания, умения и отношения за успешно преминаване на 
детето към училищното образование.

3. Изпълнение на задълженията по длъжностната характеристика на 
служителите.
4. Регулиране процесите в образователната институция с оглед нейното 

оптимално функциониране.
5. Опазване и обогатяване на материалната база.

III . ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Дейността на педагогическия персонал.
2. Организиране и реализиране на основните и допълнителните форми 

на педагогическо взаимодействие.
3. Дейността на обслужващия и помощен персонал.
4.Цялостната административно стопанска дейност на детската градина.
5. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната 

документация;
6. Приложението и изпълнението на нормативните актове за средното 

образование;



7. Спазване на Правилника за вътрешен ред и изискванията на 
трудовата дисциплина.

Изпълнение на задълженията по длъжностни характеристики.

IV. ВИДОВЕ КОНТРОЛ
1. Административен контрол
2. Педагогически контрол

V. ФОРМИ НА КОНТРОЛ
1. Цялостни проверки
2. Текущи проверки
3. Тематични проверки

VI . ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

ВИДОВЕ КОНТРОЛ:

1. Административен контрол:

* Проверка на воденето на документацията от учителите
Срок: всеки месец

* Проследяване процеса на снабдяване, съхраняване и приготвяне на 
храната.

Срок: всеки месец
* Проверка на медицинската документация.

Срок: октомври, февруари,
* Проверка на спазването на трудовата дисциплина и изпълнението на 
задълженията по длъжностна характеристика.

Срок: всеки месец
* Проверка на спазването на Правилника за вътрешен 
ред, Правилника за ЗБУТ

Срок: всяко тримесечие
* Проверка на състоянието на МТБ и необходимостта от ремонт и 
обновяване.

Срок: ноември
* Проверка на санитарно-хигиенните условия и изпълнения на дейността 
на обслужващия и помощен персонал.

Срок: ежеседмично - всяка сряда
* Проверка на таксовата книга.

Срок: всяко тримесечие
* Проверка на книгата за спонсорство и дарения.

Срок: ноември
* Проверка на документооборота.

Срок: текущ



2. Педагогически контрол

2.1. Тематична проверка 

Тема:
Педагогическото взаимодействие в направление „Български език и 
литература” - основа за формиране на езикови компетентности на 
детето от предучилищна възраст.

Цел на проверката:
Прилагане на нови техники за педагогическо взаимодействие.

Обект и предмет на проверката:
Педагогическа компетентност и творчество на учителите

Етапи:
1. Подготвителен:

срок м. Х-ХИ. 2018 г.
* Теоретично проучване на проблема;
* Изготвяне на библиографска справка
* Теоретична осигуреност:
* Самоподготовка на учителите по темата;
* Диагностика на децата от всички групи за установяване 
равнище на развитие на речта според ДОС.

2. Същински:
срок м. \ - V. 2019 г.

* Хоспитиране -наблюдение на режимни моменти във всички групи от 
колеги й последващи анализи и конфериране;
* Вътрешни открити практики във всички групи по плана за 
квалификацията;

3. Заключителен: срок м. V. 2019 г.
* Анализ и обобщение на данните от диагностичния процес;

Основни методи на проверка:

* педагогическо наблюдение -хоспитиране;
* анализ на творчеството на децата, портфолио на децата;
* проучване на документацията на групата;
* беседа с учителите и помощник-възпитателите;
* разговор с родителите;
* диагностични процедури -тестове, анкети, проективна методика



а) теоретична изясненост -предварителна подготовка; библиографска 
справка и портфолио на учителя;

б) практическа реализация:програмно съдържание, съобразно 
индивидуални и възрастови особености на децата, ефективност, 
методическа издържаност,целесъобразност;

в) провокиране на детската активност:педагогически техники, методи, 
средства и похвати;

г) ефективност на педагогическа дейност: усвоени знания, умения, 
формирани елементи на учебна дейност;готовност за училище (за IV ПГ), 
контрол върху поведението, дисциплина, стимулиране на изявите и 
самочувствието,
д) активност на децата -желание за участие, експресивност на речта, 
умение за монолог и диалог;

2.2. Текущи проверки

1. Спазване на дневния режим.
Отг.: учители Срок: постоянен

2. Извършване на диагностични процедури съгласно Наредба 5 / 
03.06.2016 за предучилищното образование.

Показатели и критерии:

Отг.: учители Срок: октомври, май


