
 

 

УКРАЇНА  

Донецька область 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС „ЛІЦЕЙ-ШКОЛА №14” 

(НВК „Ліцей-школа №14) 

  

НАКАЗ 
 _____________________ №_______________ 

 На № ________________від_______________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
           Про перевірку класних журналів 

    1-11 класів, журналів ГПД, факультативів  

  та гуртків у жовтні-листопаді  2017-2018 н.р. 

 

         Відповідно інструкції щодо ведення ділової документації, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України №496 від 03.06.2008  в НВК 

„Ліцей-школа №14” після 1 чверті 2017-2018 н.р. була проведена перевірка 

класних журналів 1-11 класів. 

          

Основними завданнями перевірки було виявити якість ведення 

класними керівниками та вчителями-предметниками класних журналів 

перелічених класів, журналів ГПД, факультативів та гуртків. 

         

 У цілому стан ведення класних журналів, журналів ГПД, факультативів та 

гуртків на задовільному рівні.  Учителі заповнюють журнали відповідно 

Інструкції. Класними керівниками своєчасно  ведеться облік відвідування 

занять. У повній наявності загальні відомості про учнів, реєстрація вступного 

інструктажу, заповнені таблиці руху учнів на початок навчального року. 

Записи в журналах ведуться державною мовою, виставлення оцінок   до 

класних журналів в цілому відповідає Інструкції з ведення журналів.  

      Також було виявлено ряд недоліків, а саме: 

- помилки в оформленні записів теми:  Лавшук І.В. (3а), Сидоренко В.М. 

(3б), Сосунова О.Д. (3в), Мельник-Панасовська О.А. (7а, 9б), Самко І.Ю. 

(5б), Чернавська Л.В. (6а), Аврамова Р.М. (7в), Костенко Т.О. (11а); 

- виправлення: Гаврилова О.В. (5а), Мельник-Панасовська О.А. (5а, 7а, 

7б, 6а), Чернавська Л.В. (5а), Митрович Р.В. (3б), Шестерніна Н.В. (3б), 

Мірошниченко Т.М. (7а, 5б), Шмоніна Н.О. (9а). 

 

На підставі вимог щодо  ведення ділової документації в загальноосвітніх 

навчальних закладах I- III ступенів та вищеперерахованого, зроблених вище 

спостережень та зауважень,  

 

 

 



НАКАЗУЮ: 

1. Всім учителям-предметникам дотримуватися рекомендацій щодо 

ведення ділової документації та інструкцій щодо ведення класних 

журналів, журналів ГПД, факультативів та гуртків; повторно прочитати 

Інструкцію щодо заповнення журналів. 

 

2. Вчителям  Лавшук І.В., Сидоренко В.М., Сосуновій О.Д., Мельник-

Панасовській О.А., Самко І.Ю., Чернавській Л.В., Аврамовій Р.М., 

Костенко Т.О. на правій сторінці журналу писати тему декількох уроків 

згідно календарного плану на окремому рядочку без вказання дати. 

          Термін: постійно 

 

3. Вчителям  Гавриловій О.В., Мельник-Панасовській О.А., Чернавській 

Л.В., Митрович Р.В., Шестерніній Н.В., Мірошниченко Т.М., Шмоніній 

Н.О. не допускати будь-яких виправлень. 

           Термін: постійно 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

НВР Т.О.Никитович. 

 

 

Директор  

НВК „Ліцей-школа №14”                                                       В.М. Чернавський 

 

 


