
 



V. ПАРАМЕТРИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

- ЗПУО,  Наредба № 5 за предучилищно възпитание и подготовка;Наредба № 16 

на МОН, Програмата за подготвителна група в детската градина; Програмата за 

възпитание на детето от 2 до 7 год. възраст; Годишния план. 

 

VІ. ИНСТРУМЕНТАРИУМ 

1. Наблюдение. 

2. Беседа. 

3. Разговор. 

4. Анкета с деца. 

5. Анкета с родителите. 

 

VІІ. ВИДОВЕ КОНТРОЛ 

1. Административен: 

- проверка на документацията, водена от учителките; 

- проверка на документацията водена от обслужващия персонал; 

- проверка на: Спазване Правилника за вътрешния ред в детската градина; 

Правилника за устройството и дейността на  детската градина; Правилника за 

БУВОТ, здравно-хигиенните изисквания. 

2. Педагогически контрол: 

- проверка на възпитателно-образователния процес на учителките; 

- изпълнението на годишния план. 

 

VІІІ. ФОРМИ И ТЕМИ НА КОНТРОЛА 

/ отразени в годишния план/ 

 

ІХ. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 

1. На учителките: 

1.1 Организация на предметната среда: 

- да прилага подходи, с които да може да поддържа подходяща учебна среда, с 

цел постигане на по-добри резултати във възпитателно-образователния процес; 

- функционалност и творческо използване на средата/материали;естетика на 

средата/; 

1.2 Спазване на здравно-хигиенните изисквания за организиране живота на 

децата при престоя им в детската градина. 

1.3 Личен принос в обогатяване на базата с дидактични материали; 

1.4 Осигуряване условия за проява на инициативно, творчество, двигателна 

активност, експериментиране; 

1.5 Наличие на единни изисквания и координация в работата с децата между 

учители и чистачи на групите; 

1.6 Включване на родителите като значим партньор за стимулиране на детското 

развитие; 

1.7 Планиране и подготовка на дейността / ситуацията/: 



- Прилагане на подходящи методи, техники и подходи за работа; 

- Използване на учебно-технически средства и дидактични материали. 

1.8 Цели: 

-    ясно формулирани; 

- съобразени с възможностите на децата. 

1.9 Образователно съдържание: 

- съобразено с възрастовите и индивидуални възможности на децата; 

- съобразено с конкретните условия на развитие на детето; 

- води до овладяване на знания, умения, развитие на познавателните 

способности. 

1.10 Взаимоотношения с децата: 

- отнася се с уважение и внимание към всяко дете; 

- стимулира, мотивира, поощрява децата; 

- да развива умения на самоанализ и самооценка у децата за собствената им 

дейност; 

- да осигурява спокойна атмосфера и субективно общуване между учител-дете в 

педагогическото взаимодействие. 

1.11 Участие в квалификационни форми на всички равнища, самообразование. 

2. На децата: 

2.1 Наличие на навици: 

- здравно-хигиенни, културни, за самообслужване, за спазване на дневния 

режим. 

2.2 Наличие на умения и навици за учебен труд: 

- интерес и желание за общуване; 

- умение да се ръководи от поставените задачи, да ги довършва до край, до 

постигане на желания резултат; 

- използване на придобити умения за решаване на различни ситуации. 

3. На обслужващият персонал: 

3.1 Изпълнение на хигиенният режим на детското заведение, отопление, 

проветряване, чистота, безопасност в помещенията и на двора. 

3.2 Опазване на материално-техническата база. 

3.3 Рационално хранене на децата. 

 

Х. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛА 

м.10.2017г. – м.05.2018г. 

                                                                            
                                                                              ДИРЕКТОР: 

                                                                            /Калина Джаджова/ 


