
 
УКРАЇНА  

Донецька область 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС „ЛІЦЕЙ-ШКОЛА №14” 

(НВК „Ліцей-школа №14) 

вул. Пашковського, 62а, м. Маріуполь, 87545. Тел.:(0629)23 21 78, 23 34 01, 58 25 39 

e-mail:--------------------------- 

 

НАКАЗ 

  _____________________ №_______________ 

  На №________________від_______________ 

   

Про вимоги щодо ведення  

шкільної документації 

  

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх 

навчальних закладах І—III ступенів, затвердженої Міністерством освіти і науки України № 

240 від 23.06.2000 р., Закону України «Про загальну середню освіту», наказу МОНМСУ від 

10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Типової інструкції з 

діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013  № 1239, а також 

з метою забезпечення правильної та чіткої роботи працівників школи із класними 

журналами та діловою документацією,   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Покласти відповідальність за стан класного журналу та його правильне 

оформлення персонально на кожного класного керівника. 

Термін: протягом 2017-2018 н.р. 

 

2. Відповідальність за класні журнали, журнали факультативів та гурткової  

роботи покласти на заступника директора з НВР Никитович Т.О.   

Термін: протягом 2017-2018 н.р. 

  

3. Узагальнювати наказом по школі результати перевірки ведення класних журналів 

учителями-предметниками та класними керівниками заступнику директора з навчально-

виховної роботи Никитович Т.О.    

        Термін: протягом 2017-2018 н.р. 

 згідно з річним планом роботи школи 

 

4. Покласти відповідальність на заступника директора з навчально-виховної 

роботи  Никитович Т.О.:  

1)  за перевірку ведення особових справ 

2)  за збереження та правильність ведення книги обліку учнів у школі 

                                                              Термін: протягом 2017-2018 н.р. 

 

5.        Вчителям-предметникам: 

1) Вести записи в класних журналах ручкою з синьою пастою, що прикріплені до 

журналів. 

Термін: протягом 2017-2018 н.р. 



2) Брати класні журнали в кабінеті заступника директора з НВР та повертати їх після 

закінчення уроку. 

Термін: протягом 2017-2018 н.р. 

 

 

6. Класним керівникам 1-11 класів: 

1) Прикріпити ручку з синьою пастою до класного журналу. 

2) Оформити особові справи  станом на 01 вересня  та вести протягом навчання учнів 

у школі.  

Термін: протягом 2017-2018 н.р. 

 

7.          Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 

Никитович Т.О. 

  

 

Директор НВК  «Ліцей – школа № 14»                                    Чернавський В.М. 

 

 


