
 

 

 

 

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 

 

29. 09. 2021р.                                      Погірці                                          №______ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Про перевірку класних журналів  

1 – 11 класів 

 

 Згідно плану роботи школи, протягом вересня, заступником директора 

школи по навчально-виховній роботі Політило М. Ф. перевірявся стан ведення 

класних журналів.  

 Мета перевірки – якість оформлення журналів і записи в них: 

 титульна сторінка,  

 зміст,  

 облік поточного відвідування  вчителями-предметниками, 

 списки учнів,  

 інструктажі з техніки безпеки на уроках трудового навчання, фізичної 

культури, в кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики, в майстерні,  

 індивідуальні заняття (зміст уроків, відвідування),  

 факультативи (зміст уроків, відвідування),  

 бесіди з техніки безпеки,  

 дані про учнів,  

 поточне оцінювання (систематичність). 

В основному, класні керівники, вчителі-предметники дотримуються 

вимог щодо ведення державного документу: класними керівниками вчасно 

були заповнені всі розділи журналів, систематично і вчасно ведеться облік 

відвідування учнями уроків, вчасно записані всі інструктажі з техніки безпеки, 

систематично записуються бесіди з техніки безпеки, індивідуальні заняття і 

факультативи ведуться згідно розкладу, забезпечене належне накопичення 

поточних оцінок. 

В результаті перевірки виявлено наступне: 

 журнали 1 - 4 класів заповнено класними керівниками (Бабій О. В., 

Терлич Л. Й., Рудкевич Г. В., Войтів М. В.) відповідно до наказу МОН від 

02.09.2020 №1096 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української 

школи»; 

 



 

 

 журнали 5 - 11 класів (відповідно класні керівники Іванчак Р. І., Васьків 

Г. Ю., Маївська В. М., Вандич Л. В., Витичак І. І., Драгош Л. В., Ломова М. С.) 

– зауважень щодо ведення журналів немає;  

На підставі зазначеного  

 

НАКАЗУЮ: 

 

     1. Відзначити роботу класних керівників, щодо заповнення  усіх розділів 

класного журналу 

2. Всім вчителям і надалі строго дотримуватись інструкції з ведення 

класного журналу 1 – 4 класи (наказ МОН від 02.09.2020 №1096 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу 

учнів початкових класів Нової української школи»),   ( 5 – 11 (12) класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 06.02.08р. №1/9 – 64). 

3. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Політило М. Ф. 

 

Директор                        Стасишин О. Т. 

 

 

З наказом ознайомлено:         Політило М. Ф.                    Войтів М. В.  

Вандич Л. В.                              Будинкевич І. П.                  Маївська В. М.                           

Стопець Г. Я.                             Царук І. В.                             Крамаренко В. П. 

Салаткевич Г. С.                       Матюшко І. П.                      Ломова М. С. 

Іванчак Р. І.                               Зварич О. В.                           Васьків Г. Ю. 

Витичак І. І.                               Бахурська Т. М.                     Ільчак А. А. 

Бабій О. В.                                 Терлич Л. Й.                           Рудкевич Г. В.  

Драгош Л. А.                              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 

29. 09. 2021р.                                      Погірці                                          №______ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Про перевірку класних журналів  

2 - 4  класів Задністрянської  СЗШ І ступення 

 

 Згідно плану роботи школи, протягом вересня, заступником директора 

школи по навчально-виховній роботі Політило М. Ф. перевірявся стан ведення 

класних журналів.  

 Мета перевірки – якість оформлення журналів і записи в них: 

 титульна сторінка,  

 зміст,  

 облік поточного відвідування, 

 списки учнів,  

 інструктажі з техніки безпеки на уроках трудового навчання, фізичної 

культури, на уроках інформатики,   

 бесіди з техніки безпеки,  

 дані про учнів 

В основному, класні керівники дотримуються вимог щодо ведення 

державного документу: класними керівниками вчасно були заповнені всі 

розділи журналів, систематично і вчасно ведеться облік відвідування учнями 

уроків, вчасно записані всі інструктажі з техніки безпеки, систематично 

записуються бесіди з техніки безпеки. 

В результаті перевірки виявлено наступне: 

 журнали 2 - 4 класів заповнено класними керівниками (Терлич М. М., 

Задорожною О. І.) відповідно до наказу МОН від 02.09.2020 №1096 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу 

учнів початкових класів Нової української школи»; 

На підставі зазначеного  

 

НАКАЗУЮ: 

 

     1. Відзначити роботу класних керівників, щодо заповнення  усіх розділів 

класного журналу 



2. Вчителям і надалі строго дотримуватись інструкції з ведення класного 

журналу 2 – 4 класи (наказ МОН від 02.09.2020 №1096 «Про затвердження  

 

 

методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів 

початкових класів Нової української школи»). 

3. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Політило М. Ф. 

 

Директор                        Стасишин О. Т. 

 

 

З наказом ознайомлено:         Політило М. Ф.                     

Задорожна О. І.                          Терлич М. М. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

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 

 

29. 09. 2021р.                                      Погірці                                          №______ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Про перевірку класного журналу  

індивідуального навчання 9 класу 

 

 Згідно плану роботи школи, протягом вересня, заступником директора 

школи по навчально-виховній роботі Політило М. Ф. перевірявся стан ведення 

класного журналу індивідуального навчання учениці 9 класу 

 Мета перевірки – якість оформлення журналу і записи в ньому: 

 титульна сторінка,  

 зміст,  

 дані про ученицю,  

 поточне оцінювання (систематичність). 

В основному, вчителі-предметники дотримуються вимог щодо ведення 

державного документу: класним керівникам (Вандич Л. В.) вчасно були 

заповнені всі розділи журналу, забезпечене належне накопичення поточних 

оцінок. 

В результаті перевірки виявлено наступне: 

 журнал 9 класу класу – зауважень щодо ведення журналу немає;  

На підставі зазначеного  

 

НАКАЗУЮ: 

 

     1. Відзначити роботу класного керівників, щодо заповнення  усіх розділів 

класного журналу 

2. Всім вчителям і надалі строго дотримуватись Інструкції з ведення 

класного журналу    ( 5 – 11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.08р. №1/9 – 64). 

3. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Політило М. Ф. 

 

Директор                        Стасишин О. Т. 

 

З наказом ознайомлено:         Політило М. Ф.               Купчинська С. В.         

Вандич Л. В.                              Маївська В. М.                           



Іванчак Р. І.                               Васьків Г. Ю. 

Витичак І. І.                               Бахурська Т. М.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


