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НАКАЗ 

11 січня 2017 року                                                           № 3 

 

Про стан ведення класних 

журналів 1-9-х класів 
 

На виконання плану внутрішньо-шкільного контролю 04 січня 2017 року 

було здійснено перевірку стану ведення класних журналів 1-9-х класів. 

Класні журнали початкових класів ведуться згідно Інструкції щодо 

заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів та методичних рекомендацій, розроблених відповідно до окремих 

положень Інструкції, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08.04.2015 № 412 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

27 квітня 2015 р. за № 472/26917, 5-11-х класів – згідно Інструкції з ведення 

класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженої наказом МОН України №496 від 03.06.2008 року. 

Усі записи в журналах 1-9-х класів ведуться державною мовою, чітко й 

охайно. Поодинокі випадки виправлення балів зроблені правильно, засвідчені 

підписом директора школи та скріплені. 

Вчителями початкових класів, класними керівниками 5-9-х класів на 

кінець І семестру 2016/2017н.р. заповнено всі розділи класного журналу згідно 

Інструкцій. Заповнено сторінки обліку відвідування занять, таблицю руху учнів 

за І семестр. Зроблено відповідні записи про вибуття учнів у розділі «Загальні 

відомості про учнів», зведеному обліку навчальних досягнень учнів. 

Виставлено семестрові бали учням 2-9-х класів з предметів, крім тих, які 

оцінюються вербально. Зроблено запис «зараховано» з усіх предметів в учнів 1-

х класів. Зроблено вірні записи про зарахування або звільнення учнів від уроків 

фізичної культури. 

У журналах усі вчителі фіксували такі види контролю: поточний, 

тематичний, ведення зошитів. Кількість контрольних видів перевірки 

відповідає вимогам. Обсяг домашніх завдань не перевищує вікові норми, проте 

не завжди вчителі фіксують завдання творчого та індивідуального характеру. 

На кінець семестру не були записані теми уроків, домашні завдання на 

сторінках вчителями-предметниками: 

Швидка В.П – відсутнє домашнє завдання 9 клас ст. 125-127, ст.145-147; 

8 клас ст. 144-145; 

Колташов І.С. - відсутнє оцінювання  6 клас ст. 224-225; 



Колісник В.І. - відсутнє домашнє завдання 9 клас ст. 35; 5 клас ст.17-18. 

Виходячи із зазначеного вище 

НАКАЗУЮ: 

1. Усім вчителям та педагогічним працівникам дотримуватись інструкцій, 

що регламентують ведення класних журналів, вчасно робити всі потрібні 

записи, виставляти оцінки, не допускати виправлень. 

                                                                                               Постійно 

2. Учителям-предметникам Швидкій В.П., Колісник В.І., Колташову І.С. 

зробити всі необхідні записи на предметних сторінках журналу до 15 січня 2017 

року. 

3. Вчителю англійської мови Усенко Т.Й. дотримуватися інструктивно-

методичних рекомендацій щодо ведення записів в класних журналах 

початкової школи та в 5-9-х класах. 

                                                                                        Постійно 

4. Вчителям початкових класів правильно фіксувати всі види контролю на 

предметних сторінках з дотриманням відповідних скорочень. 

                                                                                             Постійно 

5. Класним керівникам та класоводам 5-9-х класів ( Усенко Т.Й., Швидка 

В.П., Бутрик Н.В., Колташов І.С., Колісник В.І. ) уникати формального 

ставлення до проведення відповідної роботи з безпеки життєдіяльності учнів, 

проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності з відсутніми учнями в дні 

відвідування ними школи та оформляти на сторінках класного журналу згідно 

вимог із записом дати. 

                                                                                               Постійно 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи         Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені: 

__________  Колташов І.С                   __________   Хоменко І.М. 

__________  Колісник В.І                    __________   Волошин Л.А 

__________  Кравець С.М                   __________   Волинець О.В. 

__________  Бутрик Н.В                      __________  Швидка В.П. 

__________  Коломієць С.А                __________  Усенко Т.Й. 
 


