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ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

НА ДИРЕКТОРА НА СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, гр.  САМОКОВ 

ЗА УЧЕБНИТЕ 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 ГОДИНИ. 

 

  По реда на чл. 257, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, директорът е определен като орган за 

управление и контрол на институциите в СПУО. А по реда на чл. 258, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, 

ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, директорът организира и контролира 

цялостната дейност на институцията. Ето защо оптималната организация на дейностите за 

контрол е ключов фактор за ефективното изпълнение на основните правомощия  и задължения 

на директора. Организацията на контролната дейност на директора в СУ „Отец Паисий” гр. 

Самоков започва в началото на всяка учебна година, когато се изготвя и утвърждава планът за 

контролната му дейност. Дейностите в документ се планират паралелно и с надграждане, с 

дейностите в плановете на ЗДУД и ЗДАСД.  С тези планове се  запознават членовете на 

педагогическия екип на проведено заседание на педагогическия съвет в началото на всяка 

учебна година.  

Основна цел в плана за контролната дейност на директора на СУ „Отец Паисий” гр. 

Самоков е осигуряване на условия в училището да се реализират стратегическите политики на 

МОН и на самото училище, както и коректно прилагане на ДОС в СПУО. С реализацията на 

плана се цели и адекватно и успешно да се прилагат и ДОИ за учебно съдържание по 

отделните предмети. Важна цел е и проследяването и реализацията на училищните учебните 

планове и програми, съгласно утвърдените образци на тези документи. 

Ефикасното планиране води до ефективна контролната дейност на директора, чрез 

която се осигурява ефективно управление на образователната институция и обективно 

установяване на състоянието ú. Контролната дейност на директора в СУ „Отец Паисий” гр. 

Самоков задължително включва след наблюдение и констатирането, адекватни препоръки и 

анализи, както и последващи препоръки за извършване на целесъобразни корекции в 

контролираните системи: образователна; административно – управленска; социално - битова и 

стопанска. Контролът в училището оптимизира и изпълненето на разнообразните 

образователни и проектни дейности по национални, оперативни и други програми. 

Чрез контолната дейност в нашата инстиуция се идентифицира съответствието между 

регламентираното и желано състояние и действително състояние на училищната система. 

Препоръчване на мерки за повишаване на ефективността на нейното функциониране. Така в 

СУ „Отец Паисий” гр. Самоков се оптимизира на управлението на училището и се гарантира 

качествено образование. Спокойната и партньорска атмосфера при мониторирането на 

процесите осигурява и непрекъснато усъвършенстване на резултатите на училищно ниво и 

едновременно гарантира творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране 

целите на образователния процес. 

Професионално извършваната контролна дейност създава и условия за повишаване 

активността на учениците и педагогическия персонал, стимулира интерактивността, 

иновациите и повишаването на качеството на преподаване и учене. Споделянето на 

резултатите от мониторинга и конферирането в широк кръг допринася съществено за 

преодоляване на стериотипи и предразсъдъци в училището, за преодоляването на естественото 

притеснение на обектите на контрола и за обмяна на добри педагогически практики 
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Не на последно място организирането на контролната дейност, включително и чрез 

видеонаблюдение на почти цялата територия на училището, и разпределянето на отговорности 

на ЗДАСД и на длъжностни лица от непедагогическия персонал води опазване на материално-

техническата база в училище. 

Резултатите от контрола, (регистрираните данни, процеси и тенденции), се използват за 

ефективно управление на всичи ресурси в училището – човешки, материални и финансови за 

постигане на високо качество на предлаганата в СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков образователна 

услуга. 

  Субект на контролната дейност е директорът. Обект на контрола е училището с 

неговите подсистеми, а предметът на контрол са една или повече характеристики на обекта. 

Предмет на контрола е винаги само това, което е в сферата на професионалната компетентност 

на контролираното лице. Обектът и предметът на контролна дейност са относителни и могат 

да бъдат определяни само по отношение един на друг по следния начин: 

 

ОБЕКТ ПРЕДМЕТ 

Учебно – преподавателската, тоест професи-

оналната дейност на учителите и другите 

педагогически специалисти в процеса на 

училищното образование. 

Педагогическите умения на  учителите. В 

педагогически, методически, органи-

зационен аспект. 

 Проектната и извънкласната дейност на 

учениците. 

Резултатите на учениците от  проектната и 

извънкласната дейност. 

Прилагането и спазването на ДОС и други 

нормативни актове в СПУО от съответните 

длъжностни лица. 

ЗУД, изпълнение на самостятелното 

годишно планиране за реализиране на  

учебните програми. 

Дейността на педагогическите специалисти 

за подобряване на професионалните им 

умения, както и за прилагане на 

усъвършенстваната професионална компе-

тентност в практиката. 

Подобряване на качеството на преподаване 

и учене.  

Умения на учителите и другите 

педагогически специалисти за мотивиране 

на учениците и повишаване на интереса им. 

Дидактическите стратегии на учителите за 

повишавнето на мотивацията и интереса на 

учениците.  

Професионалната дейност на заместник-

директорите, административния и 

помощния персонал.  

Изготвяните необходими документи от 

съответните длъжностни лица, реализирана 

дейност от помощния персонал. 

Дейности в резултат от предписания при 

предходен контрол. 

Изпълнение на препоръки и предписания. 

Спазването на ПВТРУ, ПУДУ, изпълнение 

на наложени санкции и мерки, ПБА, 

ПБУОВТ. 

Прилагане и спазване на графици, планове, 

планове за подкрепа и др. 

Спазването на изискванията на трудовата 

дисциплина и седмичното разписание. 

Дейностите на педагогическите специа-

листи по спазване на съответните графици 

 

В СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков се прилагат следните методи и форми на контрол. 
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МЕТОДИ НА КОНТРОЛ ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

Наблюдение и анализ на педагогическата 

дейност и регистриране на учебните пости-

жения на учениците. 

Директна форма  - директорът самостоя-

телно възприема в реални условия 

характеристиките на контролирания обект и 

определя тяхното равнище въз основа на 

своята експертна компетентност. 

Проучване и проверка на документацията, 

свързана с осъществяването на различните 

дейности в училището. 

Индиректна форма -  директорът използва 

информация от посредници, въз основа на 

която определя равнището на 

характеристиките на контролирания обект. 

 

Самооценка от педагогическите специа-

листи. 

 

В СУ „Отец Паисий“ се прилагат следните етапи на контролна дейност: 1. Определяне на 

оперативните цели; 2. Приемане на параметри, определящи степента на постигнатите цели; 3. 

Разработване на инструментариум (критерии и показатели); 4. Процедури по получаване  на 

информация за дейността; 5. Сравняване на резултатите с нормите; 6. Продължаване без 

изменение или вземане на решение за необходимост от коригиращи действия; 7. Извършване 

на коригиращи действия; 8. При необходимост преразглеждане  и изменение на целите. 

При организирането на контрола се прилага единен инструментариум за проверка, 

регистриране и оценяване на резултатите от дейността на учениците и другите обекти на 

контрол според длъжността - учител, зам. директор, педагогическия съветник, психолог, 

логопед, помощен и обслужващ персонал. 

Ето и някои емпирични данни, които регистрират обема на контролната дейност на 

директора на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков 

 

Регистрирани в книгата за контролна дейност на директора и подредени в 

класьор към нея констативни протоколи, карти за наблю дение и мониторин 

през учебна 2017/2018 г. 

Административен  контрол 

(водене на ЗУД, отсъствия и 

тяхното регистриране, трудово 

правни въпроси и др.) 

Педагогически 

контрол 

Контрол по 

национални 

програми  

Финансов  контрол 

 

26 броя  10 броя - 11 броя 

Общо за 2017/2018 г.  – 47 броя  

 

Регистрираните констативни протоколи в книгата за контролна дейност на директора и 

подредени в класьор към нея по проекти за 2017/2018 г. са 23 броя по проект „Нов шанс за 

успех“ и 9 броя по проект „Твоят  час“. 
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Регистрирани в книгата за контролна дейност на директора и подредени в 

класьор към нея констативни протоколи, карти за наблюдение и мониторинг 

през учебна 2018/2019 г. 

Административен  контрол 

(водене на ЗУД, отсъствия и 

тяхното регистриране, трудово 

правни въпроси и др.) 

Педагогически 

контрол 

Контрол по 

национални 

програми  

Финансов  контрол 

 

15 броя  11 броя 5 12 броя 

Общо за 2018/2019 г. – 43 броя 

 

Регистрираните констативни протоколи в книгата за контролна дейност на директора и 

подредени в класьор към нея по проекти за 2018/2019 г. са 7 броя. 

 

Регистрирани в книгата за контролна дейност на директора и подредени в 

класьор към нея констативни протоколи, карти за наблюдение и мониторинг 

през учебна 2019/2020 г. 

Административен  контрол 

(водене на ЗУД, отсъствия и 

тяхното регистриране, трудово 

правни въпроси и др.) 

Педагогически 

контрол 

Контрол по 

национални 

програми  

Финансов  контрол 

 

23 броя  12 броя 3 7 броя 

Общо за 2019/2020 г.  – 45 броя  

Регистрираните констативни протоколи в книгата за контролна дейност на директора и 

подредени в класьор към нея по проект „Подкрепа за успех“ за 2019/2020 г. са 21 броя. 

 

Регистрирани в книгата за контролна дейност на директора и подредени в 

класьор към нея констативни протоколи, карти за наблюдение и мониторинг 

през учебна 2020/2021 г. 

Административен  контрол 

(водене на ЗУД, отсъствия и 

тяхното регистриране, трудово 

правни въпроси и др.) 

Педагогически контрол 

Контрол по 

национални 

програми  

Финансов  

контрол 

 

4 броя 

8 броя при присъствено 

обучение; 

3 броя при условията на 

ОРЕС 

3 1 брой 

Общо за 2020/2021 г.  – 19 броя  

 

Регистрираните констативни протоколи в книгата за контролна дейност на директора и 

подредени в класьор към нея по проект „Подкрепа за успех“ за 2020/2021 г. са 6 броя. 
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При превантивния педагогически контрол се проследяват резултатите от входното ниво 

на учениците по отделните учебни предмети през електронните дневници.  Разговоря се с 

новоназначени учители, относно адаптацията им към училищния колектив и комуникацията 

им с ментора или наставника им. Извършва се мониторинг върху работата на наставниците, 

което не винаги се регистрира писмено. Обръща се сериозно внимания на посещаемостта на 

учебните занятия в присъствена среда и в ОРЕС, както и отразяването на теми, отсъствия, 

забележки. 

При тематичния педагогически контрол се поощряват  иновациите и интерактивността 

в учебния процес. Акцентира се на дейностите за заниманията по интереси и по 

самоподготовка в групите за ЦОУД.  

За открити уроци и публични изяви всяка година се изготвя предварителен график за 

всеки учебен срок. 

При текущия педагогически контрол се акцентира върху ритмичността на текущото 

оценяване, рецензиите на изпитванията, изготвянето на изпитни материали за различните 

видове изпити, форми на обучение и видове подготовка. 

Текущо се мониторира и процесът на провеждането на допълнителната подкрепа от 

учителите, преподаващи на учениците със специални образователни потребности, които са и 

специалистите от ЕПЛРУ. 

Проверка на посещаемостта, организацията и провеждането на часовете по ООП/ 

РПП/СПП/учебни и производствени практики. 

При спазване изискванията на съответните инструкции при провеждането на 

дейностите по проекти по ОП и НП се мониторират педагогическите и финансови дейности по 

действащите за съответната година НП, ОП и други програми. 

Текущият контрол се извършва редовно, макар и не писмено при провеждането на 

различните видове изпити и попълването, подвързването и предаването в срок на протоколите 

за дежурство и резултат. 

Последващ контрол се извършва при необходимост за проследяване на изпълнението 

на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти на РУО на МОН и от 

директора,  

Наблюдават се редовно и процесите по ритуализация на училищния живот - 

организацията и провеждането на училищните тържества, празници, ритуали, изложби и 

конкурси, съдействащи  за развитие и укрепване на общооучилищния дух и за изява на  

интересите и способностите на учениците. 

Извършва се редовно конструктивно и подкрепящо наблюдение на дейността на   

методическите обединения, постоянните комисии и професионалните учебни общности в 

училището ни. 

Текущо се контролира и работата на учителите с родителите (провеждане на 

родителски срещи, връзката на училището със семейството, дейността на родителските активи 

– Обществен съвет и училищното настоятелство) и с партньорските институции на 

училището. 

 

Административният контрол е насочен към проверка на училищната документация, 

свързана с учебния процес: напр. наличие на самостоятелно годишно тематично планиране на 

учебното съдържание по учебни предмети, вкл. за часа на класния ръководител и спортни 
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дейности, като се следи за изпълнение на Приложение № 5 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за 

здравното, гражданското и интеркултурното образование. 

Редовно се контролира воденето на ЗУД от всички педагогически специалисти, 

включително от педагогическия съветник, ресурсния учител и логопеда и съответствието им  с 

изискванията на Наредбата за приобщаващо образование. 

Специало внимание при контрола се отделя на Главна книга, регистрационнните книги, 

книгата за подлежащи на задължително обучение ученици до 16 г. възраст и документите с 

фабрична номерация. 

Проверява се воденето на книгата за регистриране на решенията в протоколите от 

заседанията на ПС и написването в срок на съответните протоколи. 

В изпълнение на ПМС 100 относно Механизма за обхват се контролира постоянно  

въвеждането на необходимите данни и регистрирането на съответните протоколи от 

длъжностното лице за ИСРМ. 

Два пъти годишно, в края на всеки срок се извършва цялостна проверка при заверката 

на личните картони / личните образователни дела и ученически книжки на учениците.  

За улеснение при проверката на извинителните документи  в училището функционира 

регистър за тези докумнети по класове за отсъствия по уважителни причини; 

Веднъж годишно се контролира попълването на летописната книга на СУ „Отец 

Паисий“ гр. Самоков. 

При издаване на удостоверения, свидетелства, дипломи за завършен клас или степен на 

образование винаги се следи за стриктно спазване на Наредба № 9 за информацията и 

документите в СПУО.  

Финансовият контрол е при спазване на изградената система в училище  - СФУК. Тук 

акцент са ведомостите за заплатите, лекторски часове и друга счетоводна информация по 

бюджета или за водене на аналитична отчетност по ОП, проекти и/или НП според конкретните 

инструкции по проектите и програмите 

Съществен елемент от контролната дейност на директора е мониторинга на 

документацията, свързана с финансовата и отчетната дейност по: 

Национална програма „Без свободен час“,  модул „Без свободен час в училище”; 

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” модул „Оптимизиране на 

вътрешната структура на училищата” – мярка „Обезщетение на персонала”. 

Национална програма „Заедно в грижата за ученика”; 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул 

„Културните институции като образователна среда“; 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е 

„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“; 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул 

„Библиотеките като образователна среда“; 

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул 

"Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки" 

Национална програма “Отново заедно”;    

Национална програма „Иновативно училище“, по НП за WI-FI, НП за работа с облачни 

технологии, за осигурявае на хардуер и други ИКТ, електронен дневник, като и всички други, 

в които училището се включва се включва в хода на учебната година; 
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Национална програма „Иновации в действие“ . 

Проект: „Да учим и играем на открито, в подножието на Рила планина.“ към ПУДОС; 

ОП „Наука и образование за интелегентен растеж “ 

BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“. 

 Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“  

Програмите на „Джуниър Ачийвмант” България по предприемачество и бизнес в XI и 

XII класове. 

Програми „Училище за пример“ на фондация „Заедно в час“ и Програма „Награда на 

херцога на Единбург“. 

Програмата за партньорство на НП, организация - Фондация „Благотворител” на тема 

„Добродетелите – дарове на характера”, клубна дейност „Уроци за сърцето”   

Програмата за партньорство на НП, организация - Фондация „Заедно в час” - СУ „Отец 

Паисий” „Нов път в преподаването“. 

Програмата за партньорство на НП, организация - НДЕФ  - Проект ” 50/50 – опазване 

на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища”. 

Проверката на социално битовата и стопанска дейност е почти изцяло делегирана на 

ЗДАСД, но въпреки това наблюденията на дейността на обслужващия и помощния персонал, 

на изпълнение на текущите и основните ремонти, материално-техническата база /МТБ/ WI-FI, 

Internet свързаност и поддържане състоянието на училищната сграда са постоянни. 

Контрол по спазване на изискванията за техническата безопасност, охрана на труда и 

противопожарната охрана от учениците и училищния персонал – книги за инструктажи на 

учениците и за различните видове инструктаж са делегирани за водене и упражняване на 

контрол на ЗАС и ЗДАСД в училището. 

  Контролира се чрез ежедневна комуникация и конструктивна обратна връзка дейността 

на ЗДУД и на ЗДАСД, за което рядко е възможно да бъдата съставяни писмени констативни 

протоколи. 

Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред в училището, длъжностните 

характеристики и изискванията за трудовата дисциплина, както и на Правилника за 

осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд са делегирани на ЗДАСД; 

Спазването на Правилника за устройството и дейността на СУ „Отец Паисий” гр. 

Самоков и на графика за дежурство по етажите и корпусите на училището по време на 

междучасията е делегиран, като правомощие на ЗДУД и по – рядко се налага на директора да 

упражнява този вид административен контрол; 

Контролът по спазване на графика за консултации на ученици, родители и водене на 

ЗУД, също и на графика за спортни дейности за класовете от I-ви до XII-ти клас, също е 

делегиран, както правомощия на ЗДУД 

При отчитане на резултатите от проверките  се проверяват съществени характеристики 

на обекта на контрол, т.е., такива които непосредствено влияят  на ефективното преподаване. 

Резултатите от контрола винаги се изполват от директора за развитие на професионална 

компетентност на педагогическия специалист на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков. 

 Конферирането на наблюдаваните уроци при тематичен контрол става в деня на 

наблюдението и е предназначено за даване на обективна обратна връзка и саморефлексия. 
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 Когато направените констатации са от категорията текущ контрол често се дава устна 

обратна връзка, препоръки за подобряване на дейността или похвали, което подържа 

позитивен социалния климат в училището.  

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков 
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