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          Приложение № 1 

 

  ДЕТСКА  ГРАДИНА „ЗВЕЗДИЦА” гр. СЛИВЕН 

Ул0020.”ДЕЛИ РАДИ” №8, тел.044 622607, e-mail: dgzvezdica.sl@abv.bg 

                          Град Сливен., Община Сливен., Област Сливен 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

               ПЕНКА ПРОДАНОВА 

                Директор на ДГ „ Звездица“ 

Приета на ПС с Протокол№1/19.09.2022г. 

Утвърдена със заповед № 15 от 20.09.2022г. 

 

 

 

 

 

      П Л А Н 

ЗА  КОНТРОЛНАТА  ДЕЙНОСТ    НА ДИРЕКТОРА 

за  учебната 2022 /2023  година. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ: 

 

Контролната дейност се осъществява на основание ЗПУО и Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 

се завежда книга  и прилежащ към нея класьор в която се отразяват резултатите от контролната 

дейност.Основен критерий е желанието за обективност и помощ. 

 Основна функция: 

 Коригираща 

 Превантивна 

 Спомагателна 

 

МЕХАНИЗЪМ: 

 

1.В книгата за контролната дейност се описват основанията за проверката и обекта на контрол. 

2.Вписва се целта на проверката 

3.Поставя се подписа на директора,печат на детската градина и подписа на проверявания 

служител 

4. В протокола се вписват основанието за контролната дейност и констатацията от нея, 

изводите и препоръките за проверяваната учителка. 

5.Изводите са под формата на критерии, които съдържат цифрово изражение. 

6.Един екземпляр се съхранява в личното досие а друг се предоставя на проверявания 

служител. 
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Това гарантира откритост при провежданата контролна дейност и яснота при оценката на 

комисията при обсъждане на диференцираното заплащане. 

 

 

 ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА: 

 

    Използване  на  интерактивни  технологии за  стимулиране активността на децата в  

детската градина. 

 

 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ : 

 

1. Да се изградят в новоназначените педагогическите специалисти  знания и умения, 

необходими в динамично променящата се съвременна среда, която предполага овладяване на 

ключовите компетенции още в предучилищното обучение. 

2.Чрез периодична диагностика,контрол и оценка на педагогическата дейност на 

учителя,да се установи до колко използваните форми на работа допринасят за педагогическото 

израстване на родителите и провеждането на оптимален педагогически процес. 

3.Усъвършенстване системата за квалификация и активно включване на учителите в 

нея. 

4.Да се оформи обобщена оценка за качеството на полагания педагогически труд и да се 

окаже помощ на нуждаещите се колеги 

5.Чрез оценката да стимулираме и поддържаме интереса и желанието на учителя за 

активен творчески труд. 

 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

 

 процесът на възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата; 

 учителят – педагог и мениджър на детската група;; 

 непедагогическият персонал в ДГ – в помощ на учителите и детето; 

 здраве и двигателна активност на децата; 

 информация и документация; 

 организация на физическата среда; 

 взаимодействие със социалната среда – родители, начално училище, други. 

 

ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ  НА  УЧИТЕЛЯ ПОДЛЕЖАЩИ  НА  КОНТРОЛ  И ЦЕНКА: 

 

1. Социални и комуникативни умения на учителката: 

 Общуване с децата в групата. 

 Педагогически такт и отзивчивост 

 Начин на взаимодействие с децата 

 Взаимодействие с колежката в групата 

 Умения за сътрудничество в педагогическата дейност 

 Взаимодействие с педагогическия екип 

 Взаимодействие с родителите на децата. 

2. Поведение в дейността.Способи за дейност. 
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 Педагогическа инициативност 

 Оригиналност в организацията на педагогическия процес 

 Проява на педагогическа проницателност 

3.Стимулира ли “аз” образът на детето в позитивен план. 

 Творческо осъществяване на връзката между теорията и практиката 

 Умения за методически търсения и практически решения в педагогическата работа с 

децата. 

 Умения за анализиране на собствената си педагогическа дейност 

 Поощрява ли детето да мисли,да задава въпроси и да експериментира. 

4.Степен на развитие на социалните умения и прилагането им на практика. 

5. Умения за изследване поведението на детето в дейностите и проектиране на цялостното му 

развитие. 

6. Опазване на детското здраве и развитие на физическата дееспособност. 

7. Участие в квалификационни форми. 

8.Участие в проекти. 

9.Умения за организация на жизнената среда на децата,опазване и обогатяване на МТБ в 

групата. 

10.Състояние на задължителната документация в групата. 

 

ОСНОВНИ  МЕТОДИ  ЗА  ОТЧИТАНЕ  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  ТРУД: 

 

1. Наблюдение върху поведението на децата и педагогическата работа на учителката. 

2. Анкета с родители и учители 

3. Разговори с деца,родители и учители. 

4. проучване и анализ на резултатите от детската продуктивна дейност. 

5. Беседа с деца и родители. 

6. Диагностични методи- тестове с децата. 

 

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА КОНТРОЛ  И ОЦЕНКА  

 

1. Изпълнение на задълженията по длъжностната характеристика 

2.водене на задължителната документация съобразно ЗПУО 

3. Актуалност, естетика и факто логичност на родителските табла 

4.Предварителна подготовка на учителя 

5. Обезпечаване на учебния процес с нагледни образователни материали и пособия. 

6. Създаване на интерактивна среда в групата, отговаряща на възрастта на децата, целите и 

задачите на групата. 

7. Ясно поставени цели и задачи според ДОС,  

8. Адекватно използване на методите и средствата за конкретната възрастовата група 

9. Степен на удовлетворяване на потребностите на децата в педагогическия процес 

10. Използване на интерактивни методи, иновации в образователно-възпитателния процес. 

11.Участие в проекти. 

12. Процент напуснали деца в групата 

13. Открити уроци и тържества пред родителите 

14. Участие в дейност, повишаващи авторитета на детското заведение 
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15. Участие в колективния живот на детската градина. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ: 

Цели: Административно-организационно подпомагане за професионално изпълнение на 

задълженията на работещите.  

 Създаване на оптимални условия за качество на педагогическото взаимодействие в 

детската градина. 

Съдържание: 

• Проверка на воденето на дневниците и присъствието на децата. 

Срок: всеки месец 

• Проверка на работата на педагогическия персонал – по график. 

Срок: всеки месец 

• Проследяване процеса на снабдяване, съхраняване, приготвяне и транспортиране на храната. 

Срок: всеки месец 

• Проверка на медицинските дневници и документация. 

Срок: октомври, януари, март  

• Проверка на спазването на трудовата дисциплина. 

Срок: всеки месец 

• Проверка на спазването на Правилника за вътрешния ред.  

Срок: всеки месец 

• Проверка на спазването на Правилника по ЗБВОТ.  

Срок: всяко тримесечие 

• Проверка на състоянието на МТБ и необходимостта от обновяване.  

Срок: ноември 

• Проверка на санитарно-хигиенните условия. 

Срок: всеки месец 

 
2. ФИНАНСОВ КОНТРОЛ: 

Цел:Спазване на изискванията за счетоводна и финансова дисциплина в детската градина 

Съдържание: 

 Проверка на касовата книга 

Срок: октомври,януари,май 

 Проверка на Книгата за дарения 

Срок:всеки месец 

 Проверка на документооборота 

Срок:текущ 

 Проверка на реализирането на счетоводната политика 

Срок:януари,юни 

 Проверка и оценка на СФУК, на  системата за оценка на риска и извършване на 

плащанията 

Срок: текущ 

 Проверка на изпълнението на бюджета 

Срок: всяко тримесечие 

 Проверка на изразходването на средства по параграфи 
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Срок: всяко тримесечие 

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

 
3.1. Превантивен контрол 

 

Цел: Подпомагане и насочване на дейността. Професионална подкрепа. Прилагане на  

държавно-образователните изисквания за подготовка на децата. Да се установи методическата 

и практическа готовност на учителките да използват разнообразни образователни технологии и 

стратегии на работа с деца и родители. 

 

Изпълнява се в 

срок 

Обект и предмет на 

проверката 

Методи за 

осъществяване на 

проверката; начин 

на отразяване на 

резултатите 

Очаквани 

резултати/ 

необходими 

промени да 

повишаване на 

качеството 

Месец: 

септември 

ноември 

май 

 Учител 

 нуждаещ се от 

корекционна дейност 

 

наблюдение; 

документална 

проверка; 

събеседване. 

познаване на 

длъжностната 

характеристика и 

организацията на 

дейността в детската 

градина; 

установяване на 

необходимостта и 

параметрите на 

наставничеството. 

месец : 

декември 

януари 

февруари 

Познаване и 

прилагане на ДОС за 

предучилищно 

образование от 

учителите в групите 

наблюдение; 

самооценка на 

учителя; 

документална 

проверка; 

дискусия. 

Прилагане на 

нови стратегии и 

практики за работа с 

децата 

месец : 

Януари  

 март  

Учители от 

подготвителните 

целодневни и 

полудневни групи 

наблюдение; 

самооценка на 

учителя; 

документална 

проверка; 

дискусия. 

Личностно-

мотивационна 

готовност на децата 

за училище и 

достигане на ДОС 
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3.2. Текущ контрол 

 

Цел: Осигуряване на ежедневно съответствие с очакваното качество на дейността. 

Професионално подпомагане и корекция при необходимост. 

 

 

Изпълнява се в 

срок 

Обект и предмет на 

проверката 

Методи за 

осъществяване на 

проверката; начин 

на отразяване на 

резултатите 

Очаквани 

резултати/ 

необходими 

промени да 

повишаване на 

качеството 

Всеки месец: 

септември 

ноември 

януари 

март 

май 

Проверка на 

състоянието на 

дидактичната база  и 

игровите кътове в 

групите 

 

наблюдение; 

документална 

проверка 

събеседване 

Подобрена,обогат

ена, и интерактивна 

съвременна база 

Всеки месец : 

 

Спазване на дневния 

режим 

 

наблюдение; 

документална 

проверка 

събеседване 

 

Подобряване на 

качеството на 

провеждания УВП в 

групите 

Всеки месец : 

 

Проверка на 

състоянието на 

хигиената и 

обстановката  в 

групите 

 

наблюдение; 

 

Спазване на 

хигиенните 

изисквания и норми 

за отглеждане и 

възпитаване на деца 

Всеки месец: 

 

Проверка 

посещаемостта на 

децата от 

Подготвителните 

групи на детската 

градина 

наблюдение; 

документална 

проверка 

Намаляване на 

относителния дял на 

отпаднали деца от 

системата и 

нередовните 

посещения в 

полудневните групи 
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3.3. Тематичен контрол 

 

Цел: Професионално подпомагане за развитие на професионалната компетентност на  

педагогическите/ непедагогическите специалисти по актуални и определящи за качеството на 

дейността на детската градина теми. 

 

Изпълнява се в 

срок 

Обект и предмет на 

проверката 

Методи за 

осъществяване на 

проверката; начин 

на отразяване на 

резултатите 

Очаквани 

резултати/ 

необходими 

промени да 

повишаване на 

качеството 

Работа с 

интерактивни 

електронни ресурси 

Октомври 

Февруари 

май 

Учителите от 

ПДГ и ЦДГ 

Наблюдение 

Събеседване 

консултиране 

Изпълняване на 

заложените дейности 

по проектите 

 

Работа с  родители 

Октомври 

Февруари 

април 

 

 

Учителите от 

ПДГ и ЦДГ 

 

 

Наблюдение 

Събеседване 

Консултиране 

Срещи с 

родителите 

Повишаване на 

ангажираността на 

родителите към 

проблемите на 

детската градина. 

Активно участие 

в живота на групата 

 

 

 

Овладяване на 

правила за 

безопасност на 

движението 

Ноември 

май 

 

Учителите от 

ПДГ и ЦДГ 

Наблюдение 

Събеседване 

Консултиране 

 

Поставяне на 

основите на 

културата на 

движение на децата 

по улицата и 

обогатяване на 

техните знания. 

 

 Овладяването на 

книжовен български 

език” при работа с 

уязвими групи 

Ноември 

Януари 

Март 

май 

Учителите от 

ПДГ и ЦДГ 

Наблюдение 

Събеседване 

Консултиране 

 

Социализация и 

овладяване на 

българския език на 

деца от уязвими 

групи 
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ГР АФИК  ЗА  КОНТРОЛНАТА  ДЕЙНОСТ  ПРЕЗ  2022 /2023 ГОДИНА 

 

І ЕТАП: 

Цел: Да се проучи и анализира подготовката на учителките за организация на  новата 

учебна година.Установяване на входящото ниво на подготовка на децата от подготвителните 

групи. 

Съдържание: 

1. Организация на групата и средата в нея. 

2. Разработване на седмични,месечни и годишни учебни планове, програми 

и разпределения на учебния материал. 

3. Попълване и водене на задължителната документация на групата. 

4. Работа с родителите:родителски срещи, родителски табла 

5. Обезпечаване на групата с учебно-помощна литература за съответната 

възраст, игрови и дидактични материали. 

6. Диагностициране на входящото ниво на знания и умения на децата от 

подготвителните групи в прекия учебно-образователен процес,чрез разнообразни 

образователни методи 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 

От  септември-декември 2022 година 

 

ІІ ЕТАП: 

Цел: Отчитане на уменията на учителките за създаване на позитивна атмосфера 

при  достигане на ДОИ за предучилищна възраст и осъществяване на  задачите на 

учебно-образователния процес за  развиване на умения за учене, чрез прилагане на 

разнообразни интерактивни техники. 

Съдържание: 

1. Използване на наблюдение с оценяване и анализ на наблюдаваните ситуации с цел: 

осъвременяване и подобряване на стратегиите на взаимодействие в детската група. 

2. Прилагане на мобилност във взаимодействието с учители, помощник-възпитатели родители 

и деца, основано на екипността 

3. Преобладаването на иновативни форми и интерактивни методи на съвместна работа с деца и 

родители 

4. Създаването на условия в детската групи и семейството  за реализирането на ключовите 

компетенции у децата. 

5. Изграждане на езикови компетенции при деца – билингви и работа с родители от етност, 

различен от българския. 

  

 ВРЕМЕТРАЕНЕ: януари 2023г- Април 2023 г. 
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 ІІІ ЕТАП: 

 

 Цел: Подготовка на децата от подготвителните групи за училище и достигане на 

необходимата за възрастта личностно-мотивационна готовност за постъпване в първи клас. 

 Съдържание: 

1. Установяването на постиженията на децата по направления 

2.Достигане на ДОИ за подготвителна група. 

3.Уточняване на изходящото ниво на децата от подготвителните групи 

4.Установяване на готовността на децата за училище и овладените умения за прилагане на 

учебен труд и език.. 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ:    Май 2023 г 

 

   ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕСЕЦИ: 

 

№ Дейности Обект на 

контрол 

Време на 

провеждане 

1. Подготовка на групите за нормална работа и 

стартиране на учебната година във всички групи. 

Целият персонал 

 

м. IX.2022г. 

 

2. Проверка на храненето на децата в групите 

 

домакин, м. 

сестра, гл. готвач 

Веднъж на три 

месеца 

3. Текущ контрол във всички групи за 

предотвратяване на нарушения и подобряване на 

екипната работа. 

Целият персонал През цялата година 

4. Социализация на ново постъпилите деца и 

адаптацията им в детската група 

Учители, 

пом. 

Възпитатели 

в първите групи 

През първото 

полугодие на 

учебната година 

5. Отношение и поведение на педагогическия и 

помощен персонал с деца и родители 

Учители, 

пом. възпитатели 

През цялата година 

6. Работа по проекти – текущ контрол във всички 

групи. 

Комисии, 

Учители 

През цялата година 

7. Проверка на ел. дневници и документацията на 

групите с цел спазване на ДОИ 

Учители Ежемесечно 

8. Изследване и отчитане на входните нива във 

всички групи. 

Учители м. XII.2023 г. 

 

9. Правила за безопасност на движението. Действие 

при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

Целият персонал 

Комисии 

м. XII.2022 г. 

м. V.2023 г. 

10. Работа в подготвителна група за посещаемостта на 

децата . – тематичен контрол. 

 

Учителите на  и 

III и IV ПГ  

ПДГ 

м.XI- 2022 II.2023 г 

V-2023. 

11. Подпомагане овладяването на книжовен български Учителите на III м. XI.2022 г. 
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език” при работа с уязвими групи - тематичен 

контрол. 

 

ПГ  II-2023г. 

V- 2023г. 

 

12. Изграждане на комуникативни умения. Овладяване 

на книжовен български език, чрез драматизиране 

на приказки– тематичен контрол. 

 

Учителите на 

Втора група. 

м. IV.2023 г. 

 

13. Административен  и финансов контрол – текущ. Счетоводител, 

Домакин, 

Мед. сестра, 

Готвачи, 

Огняр/РРП 

През цялата година 

14. Работа по проекти Целият 

педагогически 

екип 

През цялата година 

15. Работа с родителите Целият персонал През цялата година 

16. Работа на комисиите Комисиите През цялата година 

17. “Интерактивните технологии за подготовка на 

децата за училище” – открити практики във 

големите групи 

 

Учителите на 

подготвителнит

е групи 

м. IV-V.2023 г. 

18. Диагностика – отчитане на изходно ниво на всички 

групи 

Учители м. V.2023 г. 

19. Анализ за учебната година Целият персонал м. V.2023 г. 

 

 

 

Графика за контролната дейност е поставен на информационното табло за педагогическия 

персонал. 

След извършването на всяка проверка, проверяваният се запознава лично с констатираните 

резултати, провежда се събеседване , дават се насоки за подобряване на дейността и се съставя 

констативен протокол за направената проверка. 

 

 

 

Планът за контролна дейност е отворен и мобилен и подлежи на промяна съобразно възникналите 

субективни и обективни обстоятелства. 
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