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ПЛАН 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 

ДИРЕКТОРА 2021/2022 г.

Контрола се осъществява от директора на ДГ съгласно длъжностната му 
характеристика, ЗПУО и Наредба №5 за предучилищно образование.

I. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Осигуряване на условия в детската градина за осъществяване на държавната 
политика в областта на образованието. Постигане на държавните образователни 
изисквания и реализация на учебните планове и програми, съгласно съществуващите 
нормативни документи.

II. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 
реализиране целите на УВП.
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2. Създаване на условия за повишаване активността на децата в УВР.
3. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.

III. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Учебно-възпитателната работа на децата и техните резултати.
2. Учебната, педагогическата, организационната и квалификационната дейност на 

учителите.
3. Работата на целия непедагогически персонал.

IV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ

1 .Непосредствени наблюдения.

2.Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в 
детската градина.

V. ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ. 

М.СЕПТЕМВРИ

1. Организация на педагогическата среда в групите.

2. Проверки по изпълнението на задълженията на обслужващия персонал относно 

осигуряването на хигиенните условия в групите, кухнята и двора на детската градина.

3. Оформяне списъчния състав и месечните разпределения .седмичните 

разписания на групите.

4. Контрол в/у работата на учителите с родителите: провеждане на родителски 

срещи; връзката на ДГ със семейството; дейността на родителските активи.
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М.ОКТОМВРИ

1. Текущ контрол за водене на ЗУД.

2. Контрол по спазване санитарно-хигиенните условия в ДГ.

М.НОЕМВРИ

1. Спазване на трудовата дисциплина и служебни задължения на персонала.

2. Тематичен контрол ОН БЕЛ II1-IV смесена група.

3. Ежедневно попълване на дневник-тетрадка за паразити и закаляване. 

М.ДЕКЕМВРИ

1. Тематичен контрол ОН Математика I-II смесена група.

2. Контрол по организацията на празници и развлечения.

3. Текущ контрол на кухненския блок -  изпълнение на изискванията по НАССР. 

М. ЯНУАРИ

1. Спазване седмичното разпределение по ОН в групите.

2. Обхват на децата и посещаемостта им в ДГ.

М.ФЕВРУАРИ

1. Коректно отразяване присъствията на децата в дневниците, гаксовата книга и 

заповедната книга за храна.

2. Проверка на личните досиета на служителите.

М.МАРТ

1. Тематична проверка ОН Околен свят III-IV смесена група.

2. Проверка на задълженията на обслужващия персонал относно санитарно- 
хигиенните условия в ДГ.
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3. Текущ контрол за водене на ЗУД.

М.АПРИЛ
1. Тематичен контрол ОН Физическа култура III-IV смесена група.

2. Водене и съхраняване на задължителната документация на помощник- 

възпитателите.

М.МАЙ
1. Регистрация на изходното равнище по групи в дневниците.

2. Проверка на документацията свързана с финансовата дейност (ведомост заплати, 

събиране и отчитане на такси).

3. Проверка на резултатите за нивото на децата от подготвителната група и 

готовността им за училище.

ВрИД ДИРЕКТОР:
/Д. Стоянова/
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