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КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ 

 

За постигане на качествено образование в Средно училище „Отец Паисий“ град 

Самоков, дейността на всички служители подлежи на контрол и оценка. Имам изработен план 

за контролната дейност, който включва дейности по превантивен контрол и последващ 

контрол, като целта е набелязване на мерки за подобряване на работата и постигане на по-

високи резултати.  

Ключово за ефективното изпълнение на ръководните функции е делегирането на 

правомощия. Като директор осъзнавам и прилагам работата в екип и внимателно делегиране 

на задачи с цел повишаване на мотивацията и професионализма на хората, за които отговарям. 

Пример за това е делегирането на правомощия за контролна дейност на заместник-директор 

по учебната  дейност и на заместник – директор по административно стопанска дейност. (Като 

доказателство прилагам утвърдените планове за контролната  дейности на заместник-

директорите ). 

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. 
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 Конферирането на наблюдаваните уроци при тематичен контрол става в деня на 

наблюдението и е предназначено за даване на обективна обратна връзка и саморефлексия. 

 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.  

 

Основната цел на контролната дейност е осигуряване на изискванията на нормативните 

документи в системата на средното образование и създаване на условия за пълноценно и 

оптимално функциониране на дейностите на учиището. Участие в процеса на подобряване на 

качеството на предлаганото от училището образование и постигане на максимално добро 

съответствие между държавните образователни стандарти. Това се постига чрез регулярни 

събрания на Педагогическия съвет към СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков, на които в качеството 

си на  директор давам указания и отговарям на текущи въпроси и своевременно предоставям 

информация на педагогическите специалисти по разнообразни информационни канали със 

средствата на информационните технологии. 

Задачи на контролната дейност е осъществяване на действен и ефективен превантивен 

контрол, с оглед ограничаването на пропуски и нарушения. Използването на разнообразни 

методи, форми и средства за контрол за осигуряване на качество на изпълнение на 

задълженията на педагогическите специалисти по организацията, провеждането и постигането 

на резултати в образователния процес. 

Друга основна задача е координация и контрол при изпълнение на задълженията на 

педагогическите специалисти по организацията, провеждането и постигането на резултати в 

образователния процес. 

За постигане на качествено образование в Средно училище „Отец Паисий“ град 

Самоков, дейността на всички служители подлежи на контрол и оценка. Обектите на 

контролната дейност са учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите. 

Особено внимание се обръща и на контрола на резултатите от учебната дейност на учениците. 

   

АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД 

1. През учебната 2017/2018 год. направени са 18 проверки от ЗДУД за 

педагогически контрол. 

2. През учебната 2018/2019 год.  направени са 19  проверки от ЗДУД за 

педагогически контрол. 

3. През учебната 2019/2020 год. направени са 12  проверки от ЗДУД са за 

педагогически контрол. 

4. През учебната 2020/2021 година направени са 9 проверки от ЗДУД са за 

педагогически контрол. 
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AНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДАСД 

1. През учебната 2018/2019 година, направените проверки от ЗДАСД за 

състоянието на материално-техническата база преди началото на учебната година, спазването 

на работното време, административен контрол на дейността на ЗАС, домакина и 

гл.счетоводител, както и по изпълнение на дейности по Национални програми и Проекти и 

други текущи проверки, свързани с установени нарушения на Правилника за вътрешния трудов 

ред  – 20 броя. 

2. През учебната 2019/2020 година, направените проверки от ЗДАСД за 

състоянието на материално-техническата база преди началото на учебната година, спазването 

на работното време, административен контрол на дейността на ЗАС, домакина и 

гл.счетоводител, както и по изпълнение на дейности по Национални програми и Проекти - 8 

броя. 

3. През учебната 2020/2021 година, направените проверки от ЗДАСД за 

състоянието на материално-техническата база преди началото на учебната година, спазването 

на работното време, административен контрол на дейността на ЗАС, домакина и 

гл.счетоводител, както и по изпълнение на дейности по Национални програми и Проекти – 13 

броя. 

В надлежно воден дневник се документира и отразяват извършените проверки, както и 

механизми за отстраняване на допуснати пропуски или нарушения в съответствие с 

нормативната уредба.  

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков 
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