
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОГІРЦІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ  СТУПЕНІВ 
 

НАКАЗ 

 

24. 09. 2021р.                                                                                     №_________ 

 

Про ведення особових справ 

учнів класними керівниками 

Задністрянської СЗШ І ступеня 

 

 З метою перевірки стану ведення шкільної документації перевірявся 

стан ведення особових справ учнів 2 – 4 класів Задністрянської СЗШ І  

ступеня 22.09. 2021р. 

 В результаті перевірки встановлено, що всі класні керівники 

оформляють особові справи учнів відповідно «Інструкції з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку», затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 12. 04. 2000р. №646. 

 Особові справи ведуться з моменту вступу до школи учня і до її 

закінчення. Кожна особова справа має номер, який відповідає номеру в 

алфавітній книзі запису учнів. Записи в особових справах ведуться чітко і 

охайно. Класні керівники здійснюють всі необхідні записи в особових 

справах, а саме: відмічають кількість пропущених уроків, роблять відмітки 

про вивчення предметів варіативної складової навчального плану за кожний 

навчальний рік.  

 В особових справах зберігаються довідки, копії свідоцтв про 

народження учнів, заяви батьків, а також свідоцтва досягнень учнів 

відповідних класів. 

 Виходячи з вище вказаного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Класним керівникам і надалі: 

1.1. Вчасно і чітко заповнювати особові справи, дотримуючись 

нормативно-правових документів. 

1.2. Слідкувати за наявністю всіх необхідних документів, які повинні 

зберігатись в особових справах учнів. 



1.3. Відмічати в кінці навчального року кількість пропущених уроків, 

зберігаючи при цьому всі пояснення або довідки з лікувальних закладів 

про причину відсутності учня в школі. 

2. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора 

школи з навчально-виховної роботи Політило М. Ф. 

 

 

Директорка                                  О. Стасишин 

 

 

З наказом ознайомлено:                Політило М. Ф. 

Терлич М. М.                                           Задорожна О. І. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОГІРЦІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ  СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

 

23. 09. 2021р.                                                                                     №_________ 

 

Про ведення особових справ 

учнів 1 – 11 класів класними  

керівниками 

 

 

 З метою перевірки стану ведення шкільної документації перевірявся 

стан ведення особових справ учнів 1 – 11 класів 23.09. 2021р. 

 В результаті перевірки встановлено, що всі класні керівники 

оформляють особові справи учнів відповідно «Інструкції з обліку дітей і 



підлітків шкільного віку», затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 12. 04. 2000р. №646. 

 Особові справи ведуться з моменту вступу до школи учня і до її 

закінчення. Кожна особова справа має номер, який відповідає номеру в 

алфавітній книзі запису учнів. Записи в особових справах ведуться чітко і 

охайно. Класні керівники здійснюють всі необхідні записи в особових 

справах, а саме: виставляють оцінки після закінчення навчального року (5 – 

11 класи), відмічають кількість пропущених уроків, роблять відмітки про 

нагороди і заохочення (5 – 11 класи), про вивчення предметів варіативної 

складової навчального плану за кожний навчальний рік.  

 В особових справах зберігаються довідки, копії свідоцтв про 

народження учнів, заяви батьків, свідоцтва досягнень (3 – 4 класи) 

 Виходячи з вище вказаного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Класним керівникам і надалі: 

1.1. Вчасно і чітко вести записи в особових справах, дотримуючись 

нормативно-правових документів. 

1.2. Слідкувати за наявністю всіх необхідних документів, які повинні 

зберігатись в особових справах учнів. 

1.3. Відмічати в кінці навчального року кількість пропущених уроків, 

зберігаючи при цьому всі пояснення або довідки з лікувальних закладів 

про причину відсутності учня в школі. 

2. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора 

школи з навчально-виховної роботи Політило М. Ф. 

 

 

Директор                                  О. Стасишин 

 

 

З наказом ознайомлено:                Політило М. Ф. 

Войтів М. В.                                       Бабій О. В. 

Терлич Л. Й.                                       Рудкевич Г. В. 

Васьків Г. Ю.                                      Маївська В. М. 

Драгош Л. А.                                       Ломова М. С. 

Вандич Л. В.                                        Іванчак Р. І. 

Витичак І. І.                                          

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


