Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
Кочеток

18.11.2013

№ 237

Про дотримання вимог з ведення класних
журналів
в
комунальному
закладі
“Кочетоцька
загальноосвітня
санаторна
школа - інтернат І -ІІІ ступенів” Харківської
обласної ради
На виконання плану роботи школи на 2013/2014 навчальний рік у період
з 11.11.2013 по 15.11.2011 заступником директора по навчальній

роботі

Чоломбитько О.В. було перевірено стан ведення класних журналів (довідка
додається, додаток 1). Всі класні журнали ведуться відповідно до таких
нормативних документів:
- Інструкції з

ведення

класного

журналу

учнів 5 -11 (12) класів

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої

наказом Міністерства

освіти і науки України від 03.06.2008 № 496;
- Науково – методичних рекомендацій щодо оцінюваннянавчальних досягнень
учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних
закладів Харківської області, затверджених наказом Головного управління
освіти і науки Харківської державної адміністрації від 05.10.2011 № 526;
- Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України
щодо вивчення базових навчальних дисциплін у 2013/2014 навчальному році;
- наказів Міністерства освіти і науки України: від 30.08.2011 № 996 "Про
затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у
системі загальної середньої освіти", від 13.04.2011 № 329 "Про затвердження
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної

середньої

освіти"
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Метою перевірки було вивчення виконання

вчителями науково –

методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та
оформлення сторінок класних журналів.
Виходячи з підсумків перевірки, зазначених у довідці,
НАКАЗУЮ:
1.Усунути виявлені під час перевірки недоліки у веденні класних журналів,
привести їх у відповідність до нормативних вимог.
Класні керівники, вчителі, до 22.11.2013
2. Надати інформацію про виконання заходів щодо усунення недоліків
заступнику директора по навчальній роботі

Чоломбитько О.В. у формі

пояснювальної записки.
Класні керівники, вчителі, до 22.11.2013
3.

Забезпечити

виконання

нормативних

документів

щодо

оцінювання

навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів
Постійно
4. Попередити за несумлінне ставлення до своїх функціональних обов’язків
Усевич Т.В., вчителя історії; Лісака Б.І., вчителя фізики; Недавню В.В., вчителя
географії.
5. Контроль а виконанням наказу покласти на заступника директора по
навчальній роботі Чоломбитько О.В.
Директор школи
Чоломбитько, 05746-262-17

Н.І.Пенкіна
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Додаток 1
до наказу комунального закладу
“Кочетоцька загальноосвітня
санаторна школа - інтернат І-ІІІ
ступенів” Харківської обласної
ради
18.11.2013 № 237
Довідка
про cтан ведення класних журналів
(листопад 2013 року)
На виконання плану роботи школи на 2013/2014 навчальний рік у період з
11.11.2013 по 15.11.2011 заступником директора по навчальній

роботі

Чоломбитько О.В. було перевірено стан ведення класних журналів. Всі класні
журнали ведуться відповідно до таких нормативних документів:
- Інструкції з

ведення

класного

журналу

учнів 5 — 11 (12) класів

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої

наказом Міністерства

освіти і науки України від 03.06.2008 № 496;
- Науково – методичних рекомендацій щодо

оцінювання

навчальних

досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх
навчальних закладів Харківської області, затверджених наказом Головного
управління освіти і науки Харківської державної адміністрації від 05.10.2011 №
526;
- Інструктивно-методичних рекомендацій
України

щодо

вивчення

базових

Міністерства освіти і науки

навчальних дисциплін у

2013/2014

навчальному році;
- наказів Міністерства освіти і науки України: від 30.08.2011 № 996 "Про
затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у
системі загальної середньої освіти", від 13.04.2011 № 329 "Про затвердження
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної

середньої

освіти"
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Метою перевірки було вивчення виконання

вчителями науково –

методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та
оформлення сторінок класних журналів.
За наслідками

було встановлено, що журнали в основному ведуться

грамотно, охайно. На журналах зазначено номер номенклатури справ.
Записи здійснюються пастою одного кольору, розбірливим почерком. У всіх
журналах у наявності листи здоров’я встановленого зразка. Класні керівники
виконують свої обов’язки з ведення журналів: щодня ведеться облік
відвідування учнів; на відповідних сторінках записуються вчасно теми
проведених бесід із попередження дитячого травматизму.
Прибуття та вибуття учнів знаходить відображення через вказівку номера
наказу та дати. Заповнено сторінки загальних відомостей про учнів та їхніх
батьків, номери особових справ учнів.
Назви навчальних предметів на сторінках журналів, змістовній сторінці
та на сторінках обліку навчальних досягнень учнів відповідають робочому
навчальному плану Вчителі вчасно записують дату проведення, тему уроку і
домашнє завдання, виставляють поточні,

підсумкові, оцінки за письмові,

практичні, лабораторні роботи, контрольні роботи; ведуть тематичний облік
навчальних досягнень учнів.
Але поряд із позитивними моментами встановлено ряд порушень при
веденні класних журналів. У частини вчителів це

поодинокі

незначні

зауваження. Проте є і суттєві недоліки, на які слід звернути увагу.
Журнал 1-Б класу (класний керівник Орініч О.В):
- низька культура оформлення сторінки фізичної культури (с.124).
Журнал 2 класу (класний керівник Бабута Т.І.):
- відсутні записи інструктажів із БЖД на першому уроці кожного модуля
на сторінках предмету фізична культура ( вчитель Орініч О.В.).
Журнал 5 класу (класний керівник Редько Н.В.):
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- повністю відсутнє поточне оцінювання з 03.10 до 24.11на с.116 (історія
України (вступ до історії)) (вчитель Усевич Т.В.);
- відсутній тематичний бал з природознавства в учнів всього класу після
24.09 на с.150, недостатнє накопичення поточних оцінок з географії
(01.10, 03.10, 10.10, 17.10, 05.11); на с.153 переплутані дати проведення уроків
(вчитель Недавня В.В.);
- відмічені не всі відсутні учні на уроці фізичної культури 06.11, 07.11
(вчитель Чоломбитько С.Л.).
Журнал 6 класу (класний керівник Кузьменко Н.Є.):
- повністю, з вересня по листопад, відсутні записи проведення уроків
предмету “Скарбниця знань. Шукачі скарбів” (вчитель Лісак Б.І.);
- не виставлено тематичний бал Федотову С.: з історії України (с.112)
(вчитель Усевич Т.В.), з музичного мистецтва (с.190) (вчитель Лозовик О.Д.), з
образотворчого мистецтва (с.200) (вчитель Редько Н.В.), з природознавства
(с.164) (вчитель Недавня В.В.);
- не записана навчальна

екскурсія з географії

29.10.2013 (вчитель

Недавня В.В.).
Журнал 7 класу (класний керівник Мелет Т.С.):
- на сторінці обліку відвідування не вказано причину відсутності Грущенка
В.(04.11, 05.11), Грабця О.(05.11), Карнауха Д.(04.11) (класний керівник Мелет
Т.С.);
- з української мови за два з половиною місяці немає жодної тематичної оцінки
; два місяці відсутні оцінки за ведення зошита (вчитель Мелет Т.С.) ;
- з історії України 17.10, 24.10, 07.11 не оцінено жодного учня; із всесвітньої
історії після 22.10 відсутній тематичний бал трьом учням (вчитель Усевич
Т.В.);
- не виставлено тематичний бал з біології після 04.10. Карнауху Д.; відсутній
запис проведеного уроку біології 08.11 (вчитель Даниленко Н.М.);
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- не виставлено тематичний бал з географії учням всього класу(24.10, с.164
(вчитель Недавня В.В.);
- не виставлено тематичний бал з музичного мистецтва учням всього класу
(25.10, с.192) (вчитель Лозовик О.Д.).
Журнал 8 класу (класний керівник Василевська І.О. ):
- не виставлено тематичний бал із світової літератури

після 04.11

Редьці Д. (вчитель Лубенцова Р.І);
- не виставлено тематичний бал учням всього класу з історії України після
18.10 (вчитель Усевич Т.В.);
- повністю відсутнє поточне оцінювання з біології 05.11, 06.11, 12.11, 13.11;
не записана навчальна екскурсія 11.11 (вчитель Даниленко Н.М.);
- не виставлено тематичний бал з музичного мистецтва учням всього класу
(25.10, с.188) (вчитель Лозовик О.Д.).
Журнал 9 класу (класний керівник Усевич Т.В.):
- на сторінці обліку відвідування

не

вказано

причину відсутності

Каліберди В. (23.09, 24.09), Одода М.(27.09);
- з історії України після 25.10 не виставлено тематичний бал учням всього
класу; із всесвітньої історії з 25.09 до 23.10 майже відсутнє поточне
оцінювання; з правознавства (практичного курсу) за 16.10 не виставлено
тематичний бал чотирьом учням (вчитель Усевич Т.В.);
- повністю відсутнє поточне оцінювання з біології 23.10, 25.10, 04.11
(вчитель Даниленко Н.М.);
-

відсутнє поточне оцінювання з географії 23.10, 05.11, 06.11; відсутнє

поточне оцінювання з Харківщинознавства з 22.10 до 12.11; не виставлено
тематичний бал з географії 16.10 двом учням (вчитель Недавня В.В.);
- відсутнє поточне оцінювання з фізики з 26.09 до 23.10 ( вчитель
Лісак Б.І.);
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- відсутні записи домашнього завдання з художньої культури 19.09,
29.09, 17.10, 24.10; з 26.09 по 07.11 відсутнє поточне оцінювання (вчитель
Ревуцький О.В.).
Журнал 10 класу (класний керівник Недавня В.В.):
- не виставлено оцінку за ведення зошита з української мови за вересень
(вчитель Мелет Т.С.);
-

з історії України 03.10, 07.11, із всесвітньої історії 12.11, з курсу за

вибором “Визначні постаті України” 24.10 не виставлено тематичний бал; із
всесвітньої історії майже зовсім відсутнє поточне оцінювання (с.104) (вчитель
Усевич Т.В.);
- відсутні записи домашнього завдання з художньої культури 04.10, 25.10;
відсутнє поточне оцінювання (вчитель Ревуцький О.В.);
- несвоєчасно здійснюються записи навчальних екскурсій і навчальної
практики(вчителі Василевська І.О., Лісак Б.І., Даниленко Н.М.).
Журнал 11 класу (класний керівник Лубенцова Р.І.):
- на сторінці обліку

відвідування не вказано

причину відсутності

Халіної В. з 07.10 до 25.10 (Лубенцова Р.І.);
- з історії України 06.11, із всесвітньої історії 16.10 не виставлено
тематичний бал (вчитель Усевич Т.В.);
- з економіки на с.112 Давиденко К., Халіній В., Логвіновій О. не
виставлено тематичний бал (вчитель Недавня В.В.);
- з фізики на с.182 Мар’янкіній М. не виставлено тематичний бал
(вчитель Лісак Б.І.);
- на с.222 художньої культури дати 23.10, 06.11 проставлені

олівцем,

недостатнє накопичення поточних оцінок (вчитель Ревуцький О.В.).
Рекомендації за перевіркою:
1.Усунути виявлені під час перевірки недоліки у веденні класних журналів,
привести їх у відповідність до нормативних вимог.
Класні керівники, вчителі, до22.11.2013
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2. Надати інформацію про виконання заходів щодо усунення недоліків
заступнику директора по навчальній роботі

Чоломбитько О.В. у формі

пояснювальної записки.
Класні керівники, вчителі, до 22.11.2013
3.

Забезпечити

виконання

нормативних

документів

щодо

оцінювання

навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів
Постійно
Чоломбитько, 05746-262-17



Оригінал підписано
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З наказом від 18.11.2013 № 237 ознайомлені:
Чоломбитько О.В.

Заступник директора по НР

_______________

Друзенко О.В.

Класний керівник 1А класу

_______________

Орініч О.В.

Класний керівник 1Б класу

_______________

Бабута Т.І.

Класний керівник 2 класу

_______________

Редько Н.В.

Класний керівник 5 класу

_______________

Кузьменко Н.Є

Класний керівник 6 класу

_______________

Мелет Т.С.

Класний керівник 7 класу

_______________

Василевська І.О.

Класний керівник 8 класу

_______________

Усевич Т.В.

Класний керівник 9 класу

_______________

Недавня В.В.

Класний керівник 10 класу

_______________

Лубенцова Р.І.

Класний керівник 11 класу

_______________

Бабута Т.І.

Вчитель початкових класів

_______________

Орініч О.В.

Вчитель початкових класів

_______________

Недавня В.В.

Вчитель географії

_______________

Лубенцова Р.І.

Вчитель російської мови і світової _______________
літератури

Лісак Б.І.

Вчитель фізики

_______________

Даниленко Н.М.

Вчитель хімії та біології

_______________

Мелет Т.С.

Вчитель української
літератури

мови

та _______________

Василевська І.О.

Вчитель української
літератури

мови

та _______________

Лозовик О.Д.

Вчитель музики

_______________

Усевич Т.В.

Вчитель історії

_______________
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Чоломбитько С.Л.

Вчитель фізичної культури

_______________

Ревуцький О.В.

Вчитель художньої культури

_______________

