


2 
 

ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
Педагогически, пом.обслужващ и административен персонал в ДГ “ Малина“.  

 
ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1.Педагогическа, методическа и организационна дейност на учителите.  
2.Работата на пом.обслужващия и административен персонал.  
3.Система на работа на отделния учител. 
  Правилното водене и съхраняване на учебната документация. 
  Възпитателно-образователният процес. 
 Научна подготовка  и професионално поведение на учителите; 
 Резултати от възпитателно-образователния процес; 
 Прилагането и спазването на ДОС; 
4.Приложение и изпълнение на нормативните актове, касаещи работата на детското 
 заведение. 
5.Състояние и функционалност на материално-техническата база. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ:1 година 
 
ФОРМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Педагогически контрол: 
 Текущ 
 Тематичен 

2. Административен 
 
МЕТОДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Наблюдение; 
2. Беседа, разговор; 
3. Проучване и проверка на документация,  свързана с осъществяване на различни 

дейности в детската градина; 
4. Посещение на  педагогически ситуации;  
5. Посещения на открити практики, празници, дейности над ДОС и други; 

 
ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ 
 
Тематичен контрол -по плана за тематична проверка 
«Компетентностен подход в образователния процес» 

I етап -15.09.2022 г. -31.01.2023 г. 
II етап-01.02.2023 г. -31.05.2023 г. 

 
Входящ контрол 
 

1.Готовност на групите за започване на новата учебна година-
обхват,пълняемост,задължителна документация. 

                                                            Срок: 30.09.2022/учители 
2.Контрол за адаптиране на новоприетите деца в ДГ. 
                                                            Срок: 30.10.2022/учители в първа възрастова 

група  
3.Контрол на учителите за ефективна работа с родителите. 
                                                            Срок: ежемесечно/учители 
4.Контрол върху медицинската документация. 
                                                             Срок: 29.10.2021/мед.сестра 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
 

 Контрол върху организацията,интериора и готовността на групите за работа в 
съответствие с възрастовите особености. 

                                                    Срок: 08.10.2022/учители 
 Анализ на резултатите от диагностичните процедури по образователни 

направления на входно и изходно ниво. 
                                                    Срок: входно ниво  - 29.10.2022 г.,  
               изходно ниво  - 31.05.2023 г./учители 

   Изпълнение на седмично разпределение и дневна организация на работа в 
групите.                                        Срок:ежеседмично/учители 
 Изпълнение на задачите на ГКП   
                                                      Срок: 30-то число на месеца 
                                                        Екипи,учители по групи 
 Контрол на дейностите над ДОС,съгл.договорите с фирмите. 
                                                      Срок: ежемесечно/учители по дейности 
 Организация и провеждане на празници и развлечения 
                                                      Срок: ежемесечно/екип,учители 
 Оптимизиране на обучението за безопасно поведение при БАК и безопасно 
движение по пътищата. 
                                                      Срок:текущ/учители по групи 
 Придобити навици и умения за самообслужване,етика на поведение.   

                Срок: текущ/учители по групи                                                       
 Подготовка на децата от Четвърта подготвителна възрастова група за  училище 

                                                   Срок: месец май 2023г./учители IV  ПВГ 
АДМИНИСТРАТИВЕН: 

 
 Контрол върху спазване на работното време . 

                                                    Срок: текущ/пед.и непедаг.п-л 
 Контрол върху правилното разпределение на хранителните продукти,пълното 

им влагане,качество на готовата храна и рационално хранене.  
                                Срок: текущ/мед.сестра,, домакин, готвач 

 Контрол върху съхраняване на хранителните продукти и тяхната наличност.                                 
Срок:текущ/домакин 

 Контрол  върху санитарно-хигиенното състояние и спазването на НАССР 
системата в ДГ 

                                                   Срок: текущ/отг.лица 
 Контрол върху водене на задължителната документация. 

                                                   Срок: текущ/ЗАС, домакин, учители 
 Контрол за изпълнение на дадените препоръки 

                                                    Срок: текущ/проверените 
 Контрол върху интериора и екстериора. 

                                                    Срок: текущ/отг.лица 
 Обект на контролната дейност през цялата година е спазването на всички 
правилници в ДГ,длъжностни характеристики,вътрешни документи и заповеди на 
директора. 

     
 
ДОЧКА ПОПОВА   

           Директор на  ДГ“Малина“ 
                 


