ОЗНЗ Радомишльська гімназія
Житомирської області
НАКАЗ
05.06.2020 р.
Про підсумки перевірки класних
журналів за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

№ 73а

Згідно з річним планом у період з 02 по 10 червня 2020 року адміністрацією
школи було перевірено ведення класних журналів 1-11-х класів за наступними
критеріями:
1. Охайність ведення класних журналів: записи змісту проведених уроків, запису
дат, виправлення оцінок, записи тем, які вивчаються (тематичний облік), записи
домашніх завдань.
2. Наявність інформації про учнів, їхніх батьків.
3. Ведення обліку відвідування школи учнями, облік пропущених учнями занять,
наявність довідок за пропущені навчальні дні в особових справах учнів 1 -11
класів.
4. Виконання навчальних програм, облік та виставлення оцінок за ведення
зошитів, за контрольні, лабораторні, практичні роботи, зв`язне мовлення,
позакласне читання, контрольні роботи, тематичні бали, семестрове оцінювання
навчальних досягнень учнів (з врахуванням змін, що стосуються заповнення
журналів під час дистанційного навчання).
5. Об`єктивність оцінок, вчасність виставлення оцінок за теми, семестр.
6. Ведення журналів індивідуального навчання, вчасність виставлення оцінок
учням, які підлягають індивідуальному навчанню.
У результаті перевірки журналів 1-11-х класів встановлено, що класні журнали
ведуться вчителями-предметниками ретельно, але не завжди охайно, згідно з
вимогами до ведення шкільної документації. Ведеться тематичний облік знань,
проведено тематичне оцінювання згідно з календарним плануванням та
виставлені підсумкові тематичні бали (враховуючи зміни, що стосуються
дистанційного навчання), оцінки за І, ІІ навчальні семестри (3-11 класи),
навчальний рік, ведеться облік відвідування занять учнями, підраховано кількість
пропущених учнями днів та уроків, заповнені
таблиці зведеного обліку
успішності учнів, руху учнів.
За результатами перевірки журналу обліку індивідуального навчання
встановлено, що журнал ведеться ретельно, згідно з вимогами до ведення шкільної
документації: записані всі проведені уроки згідно з розкладом та кількістю годин з
навчальних предметів у робочому навчальному плані ОЗНЗ Радомишльської
гімназії на 2019/2020 навчальний рік, ведеться тематичний облік знань, виставлено
оцінки за підсумками тематичного оцінювання з предметів за І, ІІ семестр, за рік.
Визначені такі недоліки у веденні класних журналів:

1. Записи ведуться з порушенням типової інструкції ведення класних журналів
вчителями: Павлов В.М. (виправлення оцінок)
2. Після оцінки за семестр не виділено колонку на скореговану оцінку (Іщенко
І.В., Бушнєва О.А., Новицька Г.М., Руденко Н.М.)
3. Виставлення «н» ( відсутній) під час карантину (Новіцький А.В., Хома Я.В.)
4. Допускається часто використання коректора вчителями (Лісовська Л.А.,
Новіцький А.В., Новіцька М.Ю., Бєлов О.О.). Неодноразово їм робилися
зауваження щодо неохайного ведення сторінок класних журналів.
5. Дати в журналі записуються не у відповідності з «Вказівками до ведення
класного журналу» (Пивоваренко Н.О.)
6. При поділі класу на групи не співпадає кількість годин у підгрупах (Кучерина
І.В. та Волощук С.В., Бушнєва О.А. та Добровальська В.В.)
На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Вчителям-предметникам Новіцькій М.Ю, Новіцькому А.В., Хомі Я.В., Бєлову
О.О., Павлову В.М., Новицькій Г.М., Лісовській Л.А., Пивоваренко Н.О.,
Руденко Н.М., Іщенко І.В. усунути вказані недоліки та враховувати
зауваження при заповненні сторінок журналу.
2. При поділі класів на групи ретельно записувати всі проведені уроки, щоб
кількість годин в результаті співпадала (Кученині І.В., Волощук С.В,,
Бушнєвій О.А., Добровольській В.В.)
3. Вчителям-предметникам вчасно виставляти оцінки за контрольні роботи,
тематичний бал, не допускати виправлення оцінок, дат проведення уроків,
ретельно вести записи в журналах, дотримуватись об`єктивності при виставленні
оцінок за теми, семестр, вести тематичний облік знань учнів, вчасно виставляти
оцінки за позакласне читання, розвиток зв`язного мовлення, дотримуватись
відповідності записів уроків календарному плануванню, записи змісту уроків у
журналах вести українською мовою, своєчасно записувати проведені уроки,
записувати домашнє завдання.
4. Вчителям-предметникам дотримуватись вимог до проведнення тематичних
перевірок знань учнів, виведення тематичних оцінок, семестрових, які позначені в
навчальних програмах з предмета.
5. Класним керівникам регулярно вести сторінку обліку відвідування учнями
занять, проводити бесіди з попередження дитячого травматизму.
6. Заступнику директора Кобилинській О.В. перевірити виправлення вище
зазначених недоліків у веденні класних журналів до 12.06.2020 року.
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