
 

УКРАЇНА 

Бесарабівський навчально-виховний комплекс  

(загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Кегичівської районної ради 

Харківської області 

 

НАКАЗ 

29.01.2021                                                                                                          № 13 

Про контроль шкільної  

документації: перевірка  

щоденників у 3-4 класів з метою  

виявлення дозування домашніх  

завдань, зв'язку класних керівників 

з батьками учнів" 

 
Згідно з річним планом роботи Бесарабівського НВК на 2020/2021 

навчальний рік, з метою контролю за якісним веденням шкільної документації 

та вивчення дозування домашніх завдань, зв’язку класних керівників з батьками 

наприкінці січня заступником директора з навчально-виховної роботи Роговою 

С.М. перевірено й проаналізовано стан ведення щоденників здобувачів освіти 3-

4 класів. 

Перевірці підлягали щоденники учнів початкових класів за такими 

критеріями: 

- дотримання єдиного орфографічного режиму; 

- акуратність заповнення; 

- наявність розкладу уроків на тиждень; 

- виставлення поточних оцінок, оцінок за контрольні роботи класним 

керівником та вчителями-предметниками; 

- фіксація домашніх завдань з усіх предметів. 

Перевіркою встановлено, що в усіх учнів початкових класів є щоденники. 

Учні охайно роблять записи, додержуються єдиного орфографічного режиму. 

Вчасно записують розклад уроків, домашнє завдання, подають щоденники на 

оцінки та перевірку. Майже всі учні заповнюють щоденник самостійно без 

допомоги вчителя чи батьків. 

Зовнішній вигляд щоденників охайний. Їх перевірка здійснюється 

класними керівниками раз на тиждень, про що свідчать підписи учителів 

наприкінці тижня. Підтримується тісний зв’язок між учителями та батьками. 

Учителі прописують в щоденниках переважно зауваження щодо поведінки, 

відсутності необхідного шкільного приладдя та невиконання домашнього 

завдання (Парамонова В.М., 4 клас). 

Класний керівник 3 класу Кудінова С.С. крім зауважень, пише в 

щоденниках здобувачів освіти слова, які мотивують до навчання, допомагають 

батькам зрозуміти ступінь засвоєння навчального матеріалу тощо. 
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Проте мають місце помилки у оформленні та веденні щоденників 

здобувачами освіти 3-4- класів: 

- містяться помилки в даних про вчителів та учнів класу (Коваль М.,   

4 клас, Рябенко Д., 3 клас); 

- розклад уроків та інші записи в щоденнику зроблені не рукою 

здобувачів освіти (Юзепчук Р. - 4 клас, Бородінов К., Золотарьов О., Гулієва М., 

Троян С., Малетич В., Ясоян Е. - 3 клас); 

- несистематично записуються домашні завдання Рудь С., Коваль М. – 

4 клас, Киба А., Федорова П., Яковченко М. – 3 клас); 

- назви предметів робочого навчального плану «музичне мистецтво», 

«образотворче мистецтво», «трудове навчання», «дизайн і технології», 

«літературне читання» в розкладі майже у всіх учнів записані неправильно – 

«труди (праця)», «музика», «малювання», «читання»; 

- не оголошуються подяки учням за активну роботу (4 клас). 

Виходячи з вищесказаного 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Учителям 3-4 класів Кудіновій С.С., Парамоновій В.М.: 

1.1. Опрацювати повторно з учнями інструкцію щодо ведення учнівських 

щоденників; 

До 01.02.2021 

1.2. Проаналізувати з учнями недоліки зазначені у наказі, організувати 

роботу по їх усуненню; 

До 05.02.2021  

1.3. Вимагати від учнів дотримання грамотного запису прізвищ учителів, 

слідкувати за дотриманням правильного запису назв предметів згідно розкладу; 

Впродовж навчального року  

1.4. Нагадувати під час індивідуальних бесід батькам, вихователям (якщо 

дитина знаходиться в групі пришкільного інтернату) про необхідність 

щотижневого контролю щоденників їх дітей; 

Впродовж навчального року  

1.5. Записувати в щоденники учнів не тільки зауваження, але й подяки; 

Постійно   

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Роговій С.М.: 

2.1. Ознайомити вчителів 3-4 класів з результатами довідки; 

До 29.01.2021  

2.2. Тримати на контролі процес роботи вчителів з щоденниками учнів; 

Постійно   

3. Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Рогову С.М. 

 

Директор Бесарабівського НВК:    Інна ВОЛКОВА 

 

З наказом по Бесарабівському НВК 

від 29.01.2021 року № 13 ознайомлені:   С.М. Рогова 

В.М. Парамонова 

С.С. Кудінова  


