
 

 

  

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

10.01.2019        смт Нова Водолага        № 27 

 

Про  результати перевірки 

класних  журналів 

 

 Відповідно до графіку внутрішнього  контролю на 2018/2019  навчальний 

рік з 04.01.2019 по 10.01.2019 року заступником директора з навчально-виховної 

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

журналів 1-11-х класів щодо правильності оформлення сторінок. 

 Перевіркою встановлено: 

1. Класні журнали 1-4-х класів (класні керівники Орда І.Г. (1 клас), Лютко О.М.  

(2 клас),  Панченко Л.Є. (3 клас), Атанасова Т.Г. (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” (зі змінами), листа  Комунального 

вищого навчального закладу “ Харківська академія неперервної освіти”               

від 16.11.2016 № 1085.  

 Порушень щодо правильності оформлення сторінок не виявлено. Записи 

ведуться кульковою ручкою фіолетового кольору акуратно та чітко. 

2. Класні журнали  5-11-х класів (класні керівники Курило О.А. (5), Буклей С.І. 

(6), Жукова І.К. (7), Скляр І.І. (8), Водолажченко Т.В. (9), Антоненко  О.І. (10),         

Губа Т.А. (11)  ведуться 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). 
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У ході перевірки встановлено: 

- порушень щодо оформлення сторінок класних журналів класними керівниками 

1-4-х класів не виявлено; 

-оформлення класних журналів вчителями-предметниками 5-11-х класів 

здійснюється своєчасно, без порушень. За винятком : 

- вчителя образотворчого мистецтва Мишак С.М., яка  на ст. 240 (6 клас) 

застосувала гумку після дати 07.12.2018; 

- вчителем математики Лазаренко І.А. допущено виправлення балів за самостійну 

роботу з геометрії учням 9-го класу Анацькому Ярославу та Чередник Катерині; 

- вчителем історії Семенюрою Л.П. на ст. 160 (9 клас) використано коректор та 

гумку при виставленні семестрового бала Богословському Антону з всесвітньої 

історії; на ст. 146 (9 клас) при виставленні тематичного бала з історії України 

використано коректор у Анатасова Євгена, Помазана Дмитра, Харьковець 

Анастасії, Чередник Катерини; 

- вчителем української мови Петрашкевич Т.Р., на ст. 38 допущено виправлення 

при виставленні семестрового бала Кравцовій Аліні; 

- вчителем історії Романовим С.О. допущено виправлення на ст 132 (8 клас) за 

19.11.2018 у Москаленка Михайла та бала за семестр у Корженка Євгенія 

На підставі вищезазначеного  

НАКАЗУЮ: 

1. Відзначити  належний рівень роботи з питання  оформлення класних журналів 

класними керівниками 1-4-х класів: 

  - Орди Ірини Григорівни (1 клас); 

 -  Лютко Ольги Михайлівни (2  клас);  

 - Панченко  Людмили Єгорівни (3 клас); 

- Атанасової Тетяни Григорівни (4 клас). 
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2. Схвалити  роботу  всіх учителів-предметників закладу, які не допустили 

порушень щодо правильності та своєчасного оформлення сторінок класних 

журналів 5-11-х класів. 

3. Вказати  на  допущені порушення при оформленні  класних журналів 

(використання гумки, коректора, виправлення) з метою подальшого їх усунення 

таким педагогічним працівникам: 

-  Лазаренко Інні Анатоліївні, вчителю математики; 

-  Мишак Світлані Миколаївні, вчителю образотворчого мистецтва; 

-  Петрашкевич Тетяні Романівні, вчителю української мови; 

-  Романову Сергію Олександровичу, вчителю історії; 

- Семенюрі Людмилі Петрівні, вчителю історії. 

4. Вчителям предметникам 1-11-х класів та класним керівникам 1-4-х класів 

продовжити роботу щодо своєчасного та правильного оформлення сторінок 

класних журналів. 

                                                                                                                    Постійно                           

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

навчально-виховної роботи  Калашник Л.Б. 

 

 Директор                                                                                                 С.Ю.Єрмаков 

 

 

 

 

З наказом  від 10.01.2019 № 27  ознайомлені: 

 

Калашник Л.Б.________ 

Черниш І.В._____________ 



Челомбітько О.В.________ 

Ольховська Н.В._______ 

4 

 

Жукова І.К.___________ 

Скляр І.І._____________ 

Скляр В.В.____________ 

Буклей С.І.____________ 

Губа Т.А. _____________ 

Водолажченко Т.В.______ 

Романов С.О.___________ 

Лютко  О.М.____________ 

Панченко Л.Є.__________ 

Курило О.А. ___________ 

Атанасова Т.Г.__________ 

Орда І.Г.________________ 

Руденко О.Я.____________ 

Антоненко О.І.__________ 

Щербак І.Б._____________ 

Звенигородська І.В.________ 

Семенюра Л.П.___________ 

Петрашкевич Т.Р._________ 

Мишак С.М._____________ 

Лазаренко І.А.____________ 

Коротецька С.А.__________ 

Буряківська Я.С._________ 

 

                                

 

 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                     

                                                             

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


