
 

 

УКРАЇНА 

Бесарабівський навчально-виховний комплекс  

(загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Кегичівської районної ради 

Харківської області 

 

НАКАЗ 

 
08.02.2021                                                                                                                   № 17 

 
 

Про перевірку щоденників учнів 

5-9 класів  
 
 

Відповідно пункту 4.4 (розділ IV «Управління навчально-виховним 

процесом та контрольно-аналітична діяльність» плану роботи  Бесарабівського 

НВК на 2020/202 навчальний рік з метою підвищення якості навчального 

процесу та відповідальності учнів за навчання у лютому адміністрацією була 

проведена перевірка учнівських щоденників у 5-9 класах. 

Мета перевірки - контроль таких аспектів:   

− наявність у щоденниках розкладу уроків, 

− регулярність записів домашніх завдань; 

− систематичність перевірки щоденників класними керівниками; 

− регулярність виставлення оцінок вчителями-предметниками; 

− контроль класних керівників за перевіркою щоденників з боку 

батьків; 

− охайність ведення щоденників. 

Усього перевірено  щоденників : у 5 класі – 4,  у 6 класі – 8 щоденників, у 

7 класі – 7 щоденників, у 8 класі – 4 щоденники, у 9 класі – 7 щоденників. 

Внаслідок перевірки встановлено, що класні керівники періодично 

перевіряють щоденники, записують зауваження,але не записують заохочення, 

здійснюється зворотній зв’язок з батьками. Зі щоденників видно, що переважна 

більшість батьків перевіряють щоденники своїх дітей, про що свідчать підписи 

на щотижневих сторінках. 

Перевірка учнівських щоденників  показала, що класні керівники 

вимагають від учнів чітких і охайних записів та виконання єдиних вимог 

писемного мовлення в щоденниках.  

Але, не всі учителі-предметники виставляють у щоденниках поточні 

оцінки та оцінки за перевірочні роботи. 

Учні 5 класу охайно ведуть щоденники, записують  домашні завдання, 

надають щоденники для виставлення оцінок (класний керівник Галущак-

Кривошея В. І..). Учителя-предметники виставляють поточні оцінки в 

щоденники учнів. В щоденнику Малетич Т. відсутні підписи батьків ще з 

листопада,у Гирі Є. відсутній розклад уроків та дзвінків на ІІ семестр. У 
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Сикиди І., Малетича Т, Гирі Є. пропущений період дистанційного навчання, 

тобто з 11 січня по 25 січня. 

Учні  6 класу щоденники  ведуть охайно, записують  домашні завдання, 

надаються щоденники для виставлення оцінок (класний керівник Харковець М. 

С.), оцінки які не виставлені вчителями-предметниками, класний керівник 

виставляє сама. В щоденнику Цагурії Я. не записаний розклад уроків та 

дзвінків на ІІ семестр, у Павленко А.  відсутні підписи батьків. У 7 учнів  не 

пописаний період дистанційного навчання з 11 по 25 січня. Більшість учнів не 

подають щоденники для виставлення оцінок і тому оцінки виставляються 

класним керівником.  

У 7 класі (класний керівник Баткіна В. В.) у щоденниках зустрічаються  

граматичні помилки.. Контроль за веденням щоденників з боку класного 

керівника є систематичним. Наявні підписи батьків, окрім декількох тижнів у 

Рахманової І.  та Гулієва Е. При перевірці у 6 учнів відсутній розклад уроків та 

дзвінків за ІІ семестр. У 6 учнів  не пописаний період дистанційного навчання з 

11 по 25 січня. Прослідковується систематичний зв’язок з батьками. 

У 8 класі (класний керівник  Зайченко Ю. С.) в записах щоденників є 

граматичні помилки. У деяких учнів ведення щоденника здійснюється 

неохайно. Контроль за веденням щоденників з боку класного керівника є 

несистематичним. У Кудінової Н., Федорова В., Юзепчук О. відсутній розклад 

уроків та дзвінків на ІІ семестр, не пописаний період дистанційного навчання з 

11 по 25 січня. У Юзепчук О. відсутні підписи батьків. Стан ведення 

щоденників знаходиться на задовільному рівні.  

У щоденниках учнів 9 класу (класний керівник Войтенко С. М.) не всі 

записи домашніх завдань. Записи здійснюються неохайно у таких учнів як  

Рудь О., Шмига М.. У частини учнів батьки не своєчасно підписують 

щоденники. Контроль за веденням щоденників з боку класного керівника 

здійснюється систематично. Прослідковується зв’язок з батьками через записи 

в щоденнику.  У Богданович Т., Юзепчук З., Шмиги М., Чиботару П., Бречка Є 

не записаний розклад уроків та дзвінків на ІІ семестр. У Горового Н. відсутні 

підписи місяців. У Бречка Є. відсутній січень-місяць у щоденнику. У всіх учнів 

класу не прописаний період дистанційного навчання з 11 по 25 січня. Більшість 

учнів не подають щоденники для виставлення оцінок і тому оцінки 

виставляються класним керівником.  

 

НАКАЗУЮ: 

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

1.1. Організувати рейди по вибірковій перевірці щоденників що за 

результатами перевірки не відповідають нормативним вимогам.  

1.2. Результати перевірки заслухати на нараді при директорові. 

                                                                                                  25.02.2021 

2.  Класним керівникам: 
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2.1. Проаналізувати з учнями недоліки, зазначені у наказі, організувати 

роботу по їх усуненню у відповідності з вимогами щодо ведення щоденників. 

        До 15.02.2021 

2.2. Нести відповідальність та контролювати щотижня ведення 

учнівських щоденників. 

2.3. Регулярно здійснювати перевірку учнівських щоденників. 

2.4. Посилити роботу над вдосконаленням освітнього процесу шляхом 

заохочення та покарання засобами оцінювання. 

2.5. Здійснювати письмові зауваження щодо порушення у веденні 

щоденників. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Систематично виставляти оцінки в учнівські щоденники. 

3.2. Здійснювати письмові зауваження щодо порушення на уроці. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директопа з навчально-виховної роботи Рогову С. М. 

 

 

Директор Бесарабівського НВК:                 Інна ВОЛКОВА 

 

 

З наказом по Бесарабівському НВК  

від 08.02.2021 № 17 ознайомлені: 

С. М. Рогова 

Л. С. Чуркіна 

Ю. С. Зайченко 

В. В. Баткіна 

С. М. Войтенко 

М. С. Харковець 

В. І. Галущак-Кривошея 

Ю. В. Хотиненко 

 

 

 

 


