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ДИРЕКТОРА 2022/2023 г.

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

L 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.
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II. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 
реализиране целите на УВП.

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 кзалификациокната 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. ОБХВАТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ. 

М. СЕПТЕМВРИ

1. Организация на педагогическата среда в групите. Изготвяне и планиране на 
годишно разпределение по групи -  текущ контрол

2. Прилагане на Програмката система на ДГ -  текущ контрол

3. Проверка състоянието на здравните книжки на персонала -  текущ контрол

4. . Осигуреност с познавателни книжки и използването им в педагогическото 

взаимодействие с децата -  текущ контрол



М.ОКТ ОМВРИ

1. Организация на общата подкрепа за дичностно развитие на детето -  текущ 

контрол

2. Контрол на индивидуалните постижения на децата и резултатите от 

образователния процес в групите - текущ контрол

3. Обхват и посещаемост на децата, подлежащи на ЗПУО -  текущ контрол 

М. НОЕМВРИ

1. Попълване на електронен дневник -  текущ контрол

2. ОН БЕЛ III-IV смесена група -  тематичен контрол

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

контрол

М.ДЕКЕМВРИ

1. Овладяване и прилагане на принципите, определени в ДОС за усвояването на 

българския книжовен език'допълнителни модули за деца. които не владеят 

български език -  текущ контрол

2. ОН Математика !-П смесена група -  тематичен контрол

3. Организация на квалификацията на персонала: вътрешна: извьн детската 
градина -  текущ контрол

М. ЯНУАРИ

!. Организация на подготовката, приготвянето и разпределението на храната -  
текущ контрол

2. Текущ контрол:
- Спазване на правилника за дейността на детската градина;
-  Спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение 
и труд;

-  Спазване на правилника за вътрешния трудов ред;



-  Спазване на длъжностната характеристика;

-  Спазване на трудовата дисциплина.

М.ФЕВРУАРИ

1. Контрол за последователността на перилния процес и поддържане на доброто 

състояние на перално помещение -  текущ контрол

2. Текуш контрол:

-Контрол на изпълнението иа дадените от директора препоръки.
- Контрол на изпълнението на дадените препоръки от съответните контролни органи

М.МАРТ

1. ОН Околен свят HI-IV смесена група -  тематична проверка

2. Проверка на задълженията на обслужващия персонал относно санитарно- 
хигиенните условия в ДГ -  текущ контрол

М. АПРИЛ
1. Проверка на наличното твърдо гориво и количествата останали след 

отоплителния сезон -  административен контрол
2. Проверка на документацията свързана с финансовата дейност . Контрол яа

изразходването на бюджетните средства -  административен контрол 

М.МАЙ
1. Работа и изпълнение на решенията на педагогическия съвет - тематична проверка

2. Училищна готовност на децата от IV група -  текущ контрол

ДИРЕКТОР:
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