
 

 

  

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

12.01.2017        смт Нова Водолага        № 32 

 

Про  результати перевірки 

класних  журналів 

 

 Відповідно до графіку внутрішнього  контролю на 2016/2017  навчальний 

рік з 03.01.2017 по 11.01.2017 року  заступником директора з навчально-виховної 

роботи Калашник Л.Б. був здійснений контроль за станом ведення  класних 

журналів 1-9-х та 11-го класів щодо правильності та своєчасного оформлення 

сторінок. 

 Перевіркою встановлено: 

 1. Класні журнали 1-4-х класів (класні керівники Панченко Л.Є.(1 клас), 

Атанасова Т.Г. (2 клас), Орда І.Г. (3 клас),  Лютко О.М.  (4 клас) оформлюються 

відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 № 412, 

зареєстрованого в Міністерстві юстицій України від 27.04.2015 за № 472/26917 

“Про затвердження Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів”,  та листа  Міністерства освіти та 

науки України від 06.09.2016 №1/9-464 “Щодо надання деяких роз’яснень з 

організації навчально-виховного процесу у початковій школі”. 

 Порушень  щодо правильності оформлення сторінок не виявлено. Записи 

ведуться кульковою ручкою фіолетового кольору акуратно та чітко. 

2. Класні журнали  5-9-х та 11-го класів (класні керівники  Жукова І.К. (5), Скляр 

І.І (6), Водолажченко Т.В.(7),  Антоненко  О.І.(8), Губа Т.А.(9), Щербак І.Б. (11), 

оформлюються відповідно додатку 2 наказу Головного управління освіти  і науки 

Харківської обласної  державної адміністрації від 05.10.2011 № 526 “Про 

затвердження науково-методичних  рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів та  оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх 

навчальних закладах Харківської області” ( зі змінами)  та листа Департаменту 



 

 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 22.08.2016            
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 № 01-36/3507 “ Зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення 

записів у класних журналах 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 

2016/2017 навчальному році”. 

 У ході перевірки встановлено: 

- порушень щодо стану оформлення сторінок класних журналів класними 

керівниками 1- 4-х класів не виявлено; 

- оформлення класних журналів вчителями-предметниками 5-9-х та 11-го класу 

здійснюється своєчасно, без порушень. За вийнятком вчителя іноземної мови 

(англійської) Скляр І.І., яка не передбачила у 5-ому класі запис після 

семестрового балу скоригованого. 

На підставі вищезазначеного  

НАКАЗУЮ: 

1. Відзначити  належний рівень роботи з питання  оформлення класних журналів 

класними керівниками 1-4-х класів: 

 -  Панченко  Людмили Єгорівни  (1 клас); 

 -  Атанасової Тетяни Григорівни  (2 клас); 

 - Орди Ірини Григорівни (3 клас); 

 -  Лютко Ольги Михайлівни (4 клас). 

2. Схвалити  роботу всіх вчителів-предметників закладу  щодо  правильності та 

своєчасного  оформлення  сторінок класних журналів 5-9-х та 11-го класу. 

3. Вказати Скляр І.І., вчителю іноземної мови (англійської), на порушення, 

допущені щодо своєчасного запису скоригованого балу після семестрового. 

4. Вчителям предметникам 1-9-х та 11-го класу та класним керівникам 1-4-х 

класів продовжити роботу щодо своєчасного та правильного оформлення 

сторінок класних журналів. 

Постійно 

4. Контроль за виконанням даного наказу покладено на заступника директора з 

навчально-виховної роботи  Калашник Л.Б. 

 



 

 

 Директор                                                                                                 С.Ю.Єрмаков 
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З наказом  від 12.01.2017 № 32  ознайомлені: 
 

Калашник Л.Б.________ 

Черниш І.В._________ 

Панченко Л.Є.__________ 

Атанасова Т.Г.__________ 

Орда І.Г.________________ 

Лютко  О.М.____________ 

Антоненко О.І.__________ 

Жукова І.К._____________ 

Мітряшова І.М.__________ 

Звенигородська І.В.________ 

Губа Т.А. _____________ 

Ольховська Н.В._______ 

Водолажченко Т.В.______ 

Буклей С.І.____________ 

Скляр І.І._____________ 

Скляр В.В.____________ 

Романов С.О.___________ 

Курило О.А._____________ 

Щербак І.Б._____________ 

ПетрашкевичТ.Р.__________ 

Руденко О.Я.____________ 

Семенюра Л.П.___________ 

Мишак С.М._____________ 

 

                                

 

 

                              

 



 

 

 

 

 

                                                                    

           

 

 

 

 

 

 

                                                                   


