
С СУ ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК „ФРИДРИХ ШИЛЕР”- РУСЕ-- ЕВТЕРЕВТСН - 5СНИЛЕВ - 5СНИОГЕ, ВО5Е

АС 7013 Русе, ул. „Измаил” 6 2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; е-тай: тай(вирпе.еш; уеб сайт: мпил.5сНШег-венше. по

Приложение Мо 1 към заповед Ме 1938/14.09.2022 г.

УТВЪРДИЛ:

ИСКРА ИВАНОВА /
Директор на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, Русе

ПЛАН
ЗА КОНТРОЛНАТА

ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА
НА СУПНЕ„ФР. ШИЛЕР“- РУСЕ

ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Настоящият плане Приложение към Годишния планза дейността на училището,
обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет с

протокол Ме13 /14.09.2022 година
Утвърденсъс заповед на директора Ме 1938/14.09.2022 г.



ПЛАН
за контролната дейност на директора

на СУПНЕ „Фр. Шилер“ -Русе
за учебната 2022/2023 година

1. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

2022/2023 ГОДИНА

» осъществен контрол през предходната учебна година - 9 проверки са

осъществени от директора и са извършени 82 бр. проверки от заместник-

директорите в училището;

» резултати от контролната дейност - от посетените учебни часове изводът, който|
се налага, е мн. добра учебно-възпитателна работа. От направените проверки и

съставените протоколи е видно, че учебната и училищната документация е водена

много добре и са направени единични препоръки за отстраняване на пропуските,

които са спазени. С оглед обхващане на цялостната дейност на педагогическия и

непедагогическия персонал е нужно в контролната дейност на директора да се

постави акцент върху иновативните методи и ИКТв учебните часове, използвани
|

от учителите за постигане на по-високо качество на образование както в

присъствено обучение, така и при ОЕСР. Чрез анкети да се проучи нагласата и

резултатността от провеждането на интердисциплинарни уроци. Извършен е

контрол по спазването на трудовата дисциплина и спазването на утвърдените

мерки и правила за ограничаване рисковете от разпространение на СОУ- 19 в

училището за учебната 2021/22 г. Проследена бе дейността на методическото

обединения по природни науки и нейното документиране.

П. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

Кодекс на труда
Закон за предучилищното и училищното образование;

Наредба Ме 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,

директорите и другите педагогически специалисти;

Наредба Ме 10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование



Наредба Ме11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на

учениците;

НАРЕДБА Ме 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на

предучилищното и училищното образование;

Правилник за вътрешния трудов ред;

Етичен кодекс на училищната общност;

Правилник за дейността на училището.

Ш. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Цели:

14. Да се постигне оптимално добро съответствие между резултатите от НВО

и ДЗИ и постигнатите резултати на училищно ниво;
1.2. Осъществяването на превантивния контрол, да създаде предпоставки за

достигане на ДОС и при необходимост внасяне на съответните корекции;

1.3. Своевременно осъщественият контрол да предостави помощно-регулативни

условия за бързо и навременно информиране на учителите за нововъведените

нормативни изисквания и задълженията им, произтичащи от тях.

2. Задачи:
2.1 Да се установи степента на ефективност между планиране, организация и

управление на педагогическия труд и качеството на предоставяното образование,

чрез отчитане съответствието между изискванията - държавни образователни

стандарти, норми и показатели и реалните резултати (съпоставимост на външни и

вътрешни резултати).

2.2 Да се констатира степента на коректност и прецизност при работа със

задължителната училищна документация и изпълнението на изискванията на |

НАРЕДБА Ме 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на

предучилищното и училищното образование.

2.3. Да се установи и анализира съответствието между планирана и осъществена

дейност по изпълнение на Наредба Ме 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на

резултатите от обучението на учениците: относно осигуряването на системност и



ритмичност при оценяването на всеки ученик и своевременното му отразяване в

електронния дневник;

2.4. Да се следи за изпълнението на трудовата дисциплина, съгласно КТ,

Правилника за вътрешния трудов ред в училището, Правилника за дейността на

училището, Мерки и правила за ограничаване рисковете от разпространение на

СОУ- 19 в училището за учебната 2022/23 г., съответните утвърдени училищни

графици и правила, и заповедите на директора;

2.5. Да се следи за изпълнение на ЗПУО и наредбите към него.

ГУ. ПРИОРИТЕТИв контролната дейността за учебната 2022/2023 година
1. Контрол по прилагането и спазването на ДОС за учебното съдържание. |

2. Контрол по спазването на Училищния правилник за вътрешния трудов ред и
|

Правилника за дейността на училището, ПЗБУТО във връзка с приетите Мерки и

правила за ограничаване рисковете от разпространение на СОУ- 19 в

училището за учебната 2022/23 г.

3. Контрол по прилагането и спазването на ДОСза организация на дейностите в

училищното образование;

4. Контрол по прилагането и спазването на ДОС за информацията и документите

за училищното образование.

5. Контрол по прилагането и спазването на ДОСза оценяване на резултатите от

обучението на учениците.

У. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО
1. Дейността на учителите и другите специалисти с педагогически функции във

връзка с организацията на образователно-възпитателния процес в училището,

прилагането и спазването на ДОС /за системата за оценяване, за документите за

системата на училищното образование/, на учебните програми и на други

нормативни актове в системата на средното образование; дейността на

педагогическите кадри за поддържане и повишаване на професионалната

квалификация, за подобряване на професионалните умения, както и за прилагане

на усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и подобряване

на качеството на преподаване и на образователните резултати.



2. Дейността на непедагогическия персонал;

3. Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в

училището;

4. Стпазването на изискванията на трудовата дисциплина и на седмичното

разписание;
5. Правилното водене и съхраняване на училищната документация от

педагогическия персонал и от определените длъжностни лица;

6. Изпълнението от учителите и заместник-директорите на дадени препоръки от

експерти в РУО.

7. Изпълнението от работещите в училището на дадени препоръки от |

контролните органи.
УТ. ВИДОВЕ КОНТРОЛ
1. Педагогически контрол;
2. Административен контрол.

УП. ФОРМИ НА КОНТРОЛ
1. Текущи проверки;

Тематични проверки;2

3. Наблюдения и анализ на педагогическата дейност;
4. Проверки по сигнали и жалби;

5 Последващ контрол.

УШ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРАза учебната 2022/2023 г.

Обект на проверката Ритмичност|Първи учебен|Втори учебен
на срок срок

проверките |

Проверка на трудовата дисциплина|Веднъж в|При влизане в|При влизане в |

на непедагогическия и учебен срок|училищната училищната
педагогическия персонал и сградата за сградата за
спазване на ПВТР и утвърдения начало на начало на
пропускателен режим в училище учебния ден|учебния ден за

20.09.2022 г. -|втора смяна
30.09.2022 г.|03.01.2023 г. -



31.01.2023 г.
|

Наблюдение на урок на учител в По две 01.10.2022 г.-|06.02.2023 г.-
прогимназиален/ гимназиален етап|проверки в|30.10.2022 г.-|28.02.2023 г.-
и конфериране учебен срок

Проверка на  навременното Две 03.10.2022 г.- -

вписване в ел. дневник на оценките|проверки 20.10.2022 г.

от проведено входно ниво по БЕЛ,
съобразено с представения график
Проверка на провеждането на час Една - 06.02.2023 г.-
на класа проверка 28.02.2023 г.- |

Проверка на трудовата дисциплина Веднъж -
|

на педагогическия персонал годишно 15.10.2022 г.-
Проверка по графика за 15.11.2022 г.

консултации на учителите и

отразяването им в ел. дневник
Проверка на дейностите в групите Веднъж 01.11.2022 г- -

за занимания по интереси и годишно 3011:26232 г.

отразяването им в ел. дневник
Посещение на сбирка на Веднъж Март 2023

методическо обединение и годишно година
проверка на документацията на
методическото обединение
Проверка на присъствието на Веднъж на
учениците в учебни часове и учебен срок|15.11.2022г.-|01.03.2023Зг.-

регистриране на отсъствия в 15.12.2022 г. 31.03.2023
паралелковия дневник и носене на
униформено облекло
Проверка на съответствието между|Веднъж на 01.01.2023г.-|01.06.2023Зг.-

|

планирана в графика за класни и учебен срок|31.01.2023 г. 30.06.2023 г.

контролни и осъществена дейност
в изпълнение на Наредба Ме 11 от
01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на
учениците: относно
своевременното отразяване в

електронния дневник на
резултатите от проведените
писмени изпитвания;



ТХ. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ

1. Констативни протоколи от извършените проверки;
2. Обобщение на информация от въпросници, анкети и др.;
3. Анализи на резултати от проверки;
4. Доклад пред педагогическия съвет в края на на учебната година.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Планът за контролната дейност на директора за учебната 2022/2023 г. е

изготвен на основание разпоредбата на чл. 258 от ЗПУО, в съответствие с

изискванията на Наредба ЛФ 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и
длъжностната характеристика на директора на СУПНЕ “Фр. Шилер“- Русе.
Същият е отворен за актуализация през учебната година.


