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УТВЪРДИЛ: 

          
 

 

ПЛАН 

за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност 

за учебната 2022/2023 година 

 

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13 от 12.09.2022 и 

е неразделна част от Годишния план за дейността на ПГСС  „Васил Левски”, гр. Първомай 

 

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

на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти и длъжностната характеристика на  

заместник-директора по учебната дейност на Професионална гимназия по селско стопанство 

"Васил Левски" и е част от Годишния план за дейността на ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай. 

1. Цели и задачи на контролната дейност на заместник-директора по учебната 

дейност 

Основна цел: 

Осигуряване спазването на нормативните изисквания за системата на училищното 

образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално функциониране на 

дейностите в училището. Участие в процеса на подобряване на качеството на предлаганото 

от училището образование и постигане на максимално добро съответствие между 

държавните образователни стандарти и постигнатите резултати на училищно ниво. 

Задачи: 

 

допускането на пропуски и нарушения. 

 

качество на изпълнението на задълженията на педагогическия персонал в 

училището. 

 

специалисти по организацията, провеждането и постигането на резултати в 

образователния процес. 

ата дейност и използването им за 

набелязване на подходи за усъвършенстване на цялостната дейност в училището. 

2. Обект и предмет на контролната дейност на заместник-директора по учебната 

дейност: 

 във връзка с 

организацията и провеждането на образователния процес в училището. 
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организиране и провеждане на изпити (държавни зрелостни, квалификационни, за 

промяна на оценката, приравнителни и др.). 

 

 

определените длъжностни лица. 

3. Методи и форми на контрол: 

педагогическата дейност. 

– свързана с образователния процес 

(годишно тематично разпределение, тетрадки на учениците, техни писмени или 

други разработки по време на обучението) и задължителните училищни документи. 

дпомагане работата на учителите и другите педагогически специалисти при 

работа с новите нормативни актове и изисквания. 

 

 

ученици, учители, родители и др. 

При възникнала необходимост и/или по разпореждане на директора могат да бъдат 

извършвани проверки и извън настоящия план. 

4. График на контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност 

А Педагогически 

1. Превантивни проверки 

1.1 Провеждане на разговори с учители. 

Срок: 30.06.2023 г. 

1.2 Провеждане на разговори и срещи с родители. 

Срок: 30.06.2023 г. 

1.3 Посещения на учебни часове на осмокласници. 

Срок: 30.06.2023 г. 

1.4 Проверка и установяване на входното равнище на резултатите от учебно възпитателната 

работа. 

Срок: 28.10.2022 г. 

2. Текущи проверки 

2.1 Посещение на учебни часове на учители за наблюдаване организацията на учебния час по 

учебни предмети от общообразователна, професионална и разширена подготовка. 

Срок: 30.06.2023 г. 

2.2 Проверка на организацията и провеждане на допълнителна работа с учениците. 

2.3. Проверка на спазването графика за дежурства на учителите. 

2.4. Контрол върху посещаемостта на учебните часове. 

Срок: 30.06.2022 г. 

2.4 Контрол върху организацията и провеждането на различни видове изпити (държавни, 

зрелостни, квалификационни, поправителни и приравнителни). 

Срок: в хода на цялата учебна година 

Б Административен 

2. Проверки по спазване и изпълнението на седмичното разписание. 

3. Проверки по спазване на училищния правилник. 

4. Проверки по спазването на организацията на учебния процес. 

5. Проверки на спазването на графика за времетраене на учебните часове. 



6. Проверки по спазването на трудовата дисциплина и изпълнението на длъжностните 

характеристики. 

7. Проверки на спазването на графика за дежурство и на спазване и изпълнение задълженията на 

дежурния учител. 

8. Проверка на документацията, свързана с провеждането на изпитите (държавни, зрелостни, 

квалификационни, поправителни и приравнителни). 

11. Проверка на воденето на дневниците на паралелките, личните картони на учениците, 

ученическите книжки и лични картони. 

5. Отчитане/докладване на резултатите от осъществения контрол: 

 

 съвет (в края на І срок и в края на учебната година). 

 

заинтересованите лица. 

 

 

Изготвил:  


