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№ 07

Про підсумки перевірки класних журналів
5-9 класів у І семестрі 2017/2018 н.р.
З 26.12.17 по 02.01.18 у навчальному закладі була здійснена перевірка
класних журналів 5- 9 класів.
Мета перевірки:
- стан обліку відвідування учнями уроків;
- стан обліку уроків, домашнього завдання;
- стан обліку тематичного контролю та перевірки ведення зошитів .
При перевірці увага зверталась на:
1. Заповнення першої і останньої сторінки;
2. Записи загальних відомостей про учнів;
3. Заповнення зведеної таблиці руху учнів;
4. Реєстрація вступного інструктажу;
5. Відповідність назв та порядку навчальних дисциплін у
навчальному плану;
6. Списки учнів;
7. Виставлення балів за контрольні роботи, лабораторні, практичні,
уроки розвитку мовлення, тематичні;
8. Запис домашнього завдання;
9. Охайність записів.
Перевірка класних журналів показала, що загалом стан ведення класних
журналів
задовільний. Усі класні керівники ведуть розділи „Облік
відвідування”, „Інструктажі з техніки безпеки ”, «Загальні бесіди»,
«Додаткові бесіди з застереження дитячого травматизму», «Планові бесіди з
попередження травматизму».
При перевірці було виявлено наступне:
Журнал 5 класу (класний керівник Іванов О. В.) – класному керівнику
заповнити зведену таблицю руху учнів на кінець І семестру. Англ. мова
(вчитель Квятковська В. В.) – виставити бали за зошит за жовтень Цибель В.,

Нехаєву М. Зар. л-ра (вчитель Пушкар О. О.) – виставити за вірш напамять
Мандзику Д., виставити бали за зошити з укр. л-ри. Класним керівником не
виставлено бали на сторінці про зведений облік навчальних досягнень учнів.
Журнал 6 класу (класний керівник Водолаженко А. С. ) – англ. мова
(вчитель Квятковська В. В.) – записати останній урок, трудове навчання (вч.
Водолаженко А. С.) – записати проведені останні уроки. Класному керівнику
у зведений облік навчальних досягнень учнів дописати предмети варіативної
складової.
Журнал 7 класу (класний керівник Кібалка О. А.) – англ. мова (вч.
Квятковська В. В.) – виставити бали за с/р 13.09, за зошити за грудень, бали
за 29/12 контроль навичок читання, муз м-во - виставити бали за тематичну,
зробити запис «заміна без оплати» та підпис, біологія (вч. Пятенко Я. В.) –
виставити бали за практичну роботу за 03.10. Необгрунтовано виставлено
оцінки Винокуровій К. з географії 07.12 (вч. Кузьменко Л. Г.), з фізики 12.12
(вч. Водолаженко А. С.), не виставлені бали за л/р з фізики за 05.12. Відсутні
бали з практичних робіт з хімії за 22.09, 13.10, 29.12, з тдудового навчання за
28.12, з інформатики за 17.10.
Класному керівнику записати дату проведення бесіди по здоровому способу
житя, у відомостях про батьків додати контактні телефони.
Журнал 8 класу (класний керівник Квятковська В. В.) –мистецтво (вч.
Кібалка О. А.) – виставити бали за малюнок Ганжалі Р. 26.09, 31.10,
виставити бали за с/р з алгебри 28.11, бали за л/р 09.11, необґрунтовано
виставлені тематичні бали після 12.12. Фізика (вч. Водолаженко А. С.) –
відсутні бали за с/р 19.09, 27.11, недоцільним є ущільнення уроків, де
проводиться к/р та захист проектів. Інформатика – не виставлено бали за п/р
13.12. Основи здоровя. – відсутні бали на уроках узагальнення.
Класному керівнику провести індивідуальні бесіди з відсутніми учнями з
правил пожежної безпеки, поведінку з вибухонебезпечними предметами.
Заповнити зведену таблицю руху учнів на кінець І семестру.
Журнал 9 класу (класний керівник Пушкар О. О.) – укр.. мова (вч. Пушкар
О. О.) – виставити бали за Р. М. 28.12, основи здоровя (вч. Корнута О. Ю.) –
виставити бали за міні-поект, інформатика – не виставлні бали за п/р 06.11,
28.12. Хімія (вч. Мокляк Н. А.) – не виставлені бали за с/р – 15.09, л/р 13.10,
п/р 03.11. Відсутнє оцінювання під час проведення л/р з фізики (12.12.,
27.11., 06.11., 26.09). Географія – відсутні записи дати проведення дугого
уроку 28.12. Біологія (вч. Пятенко Я. В.) – немає оцінювання л/р у Денчука В.
03.11, відсутні бали за п/р 02.10. Відсутні бали за к/р з алгебри у Денчука,
Семеннікова 05.12.
Враховуючи результати перевірки, з метою поліпшення ведення
класних журналів
НАКАЗУЮ:
1. Попередити вчителя фізики Водолаженка А. С. за неправомірне
висталення оцінок учням, які тимчасово відсутні, та детально

опрацювати методичні рекомендації щодо заповнення класних
журналів з фізики, інформатики, трудового навчання.
2. Класним керівникам:
2.1. Опрацювати інструкцію з питання обліку відвідування учнів
уроків, звіряти записи з книгою відвідування учнями
навчального закладу.
2.2. Своєчасно записувати планові та позапланові бесіди з
профілактики травматизму.
3. Вчителям-предметникам:
3.1. Записи в журналах вести своєчасно, акуратно, використовуючи
кулькову ручку чорного кольору .
3.2. При оформленні записів у журналах не допускати виправлень,
витирань та використання коректора.
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