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План за контролната дейност 

 

І.  АДМИНИСТРАТИВЕН  КОНТРОЛ. 

 

1. Спазване на правилника за вътрешния ред 

2. Проверка  на  задължителната  документация,  водена  от  домакин  -  заповедна 

книга  за  храна,  книга  за  такси,  приходно-разходна  книга,  присъствена  

форма  на  персонала – всеки  месец 

3. Проверка  на  трудовата  дисциплина   

4. Проверка  на  финансовата  дисциплина   

5. Проверка  на  хигиената  на  детската  градина   

6. Инвентаризация   

7. Проверка  на готовността   за  работа  при  зимни  условия.   

8. Спазване на изискванията за икономии на ток, вода, телефон.                                       

9. Проверка на  състоянието  на  двора   

10. Обхват  на  децата  и  капацитет  на  групите  

11. Опазване  на  материалната  база.  

                 

 

ІІ.   ПЕДАГОГИЧЕСКИ  КОНТРОЛ.        

 

1. Готовност  на  групите  за  започване  на  учебна  година. –  м. VІІІ – ІХ. 

2. Обогатяване  на интериора в групите. 

3. Социализиране  на  новоприетите  деца.  

4. Организация  и  провеждане  на  възпитателно – образователната  работа   с  децата   

и родителите. 

5. Форми  на  двигателна  активност. 

6. Проверка  на  задължителната  документация  в  групите. – всеки  месец 

7. Проверка  на  входното  и  изходно  ниво,  подготовката  за  училище. 

8. Контрол  по  плана  за  тематичната  проверка.        

 

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА 

 

„Здравното образование и формирането на гражданско съзнание и добродетели у 

детето ” 

 

ФОРМИ НА КОНТРОЛ НА ПРОВЕРКИТЕ 
 

1. Наблюдение на поведението на децата . 

2. Анкета с деца и родители. 

3.Разговори с деца, родители и учители. 
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ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ОТКРИТИ МОМЕНТИ И СИТУАЦИИ ПРЕД 

РОДИТЕЛИ 

 

1. Всяка последна сряда от месеца  открит ден за родителите за посещение по 

групите. 

2. Празници и развлечения по групи 

3. Съвместна дейност с родители  

”Красива детска площадка с мама и тате” 

-„Засаждане на храсти и цветя” 

„Първи учебен ден” 

4. Световен ден на мира 

5. Открити практики 

„Ден на християнското семейство” 

18.01 – Ден на Освобождението на Харманли 

3 март – Освобождение на България 

22 март – Ден на водата 

„Приятели с водата” – пленер с деца и родители 

6.  „Довиждане детска градина” 

 

Всички планирани дейности ще се извършват при строго спазване на 

противоепидемичните мерки и при необходимост ще бъдат оптимизирани. 

 

 

 

 

 


